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SAMMANFATTNING
För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla
börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en
komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. Företagen försöker nämligen
att undvika att tillämpa regeln eftersom de tycker att nedskrivningen ger en negativ syn på
företagen. Denna studie syftar till att beskriva hur väl börsnoterade företag inom
telekommunikationsbranschen efterlever IAS 36 och jämföra hur den förändras över tid. Detta
utförs genom att undersöka årsredovisningar från alla fyra börsnoterade på large-cap listan
inom telekommunikationsbranschen och använda en kvantitativ metod samt välja standarden
IAS 36 p. 134. Resultaten presenteras i tabeller och diagram. Studien kommer fram till att
graden av efterlevnad är väldigt olika bland företagen samt att graden av efterlevnad
förbättras med tiden.

Nyckelord: Goodwill, Nedskrivningsprövning, Efterlevnad, Jämförbarhet och IAS 36.

ABSTRACT
More than 10 years ago, IFRS 3 / IAS 36 was introduced and it became mandatory for all
listed companies in Sweden to report goodwill. The problem is that IAS 36 is a complicated
rule and studies show a low level of compliance. The companies are trying to avoid applying
the rule because companies think it gives a negative image of the companies. This study aims
at describing how well listed companies in the telecommunications industry comply with IAS
36 and comparing how it changes over time. This study examines the annual reports of all
four companies listed on the large-cap list in the telecommunications industry on a
quantitative method. This is to choose a standard which is IAS 36 p. 134 with a quantitative
method. The results are presented in tables and diagrams. The study shows that the level of
compliance is very different among the companies and that the degree of compliance is
improved over time.
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1 INTRODUKTION
__________________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras bakgrund och problem på ämnesval samt studiens syfte och
forskningsfråga följt av en disposition.
___________________________________________________________________________

1.1 Inledning
För mer än tio år sedan infördes IFRS 3 / IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla
börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2007).
Anledningen var att enligt tidigare regelverk K3 redovisas goodwill som en tillgång som
skrevs av under en nyttjandeperiod. Redovisningen med utgångspunkt K3-regeln ansågs inte
ge praktisk information vilket gjorde att den slutade användas (Carlsson & Sandell, 2014). I
syfte att minska skillnaderna i finansiella rapporter för att upprätta mer användbar information
vid ekonomiska beslut fastställde IASB fyra kvalitativa egenskaper för informationen i de
finansiella rapporterna.
Dessa kvalitativa egenskaper är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.
Informationen ska vara lättförståelig, väsentlig för användaren som tar beslutet samt inte
innehålla väsentliga fel eller vinklingar. Informationen ska även vara jämförbar över en
tidsperiod och mellan företag och därför redovisas på liknande sätt. När redovisningen brister
och reglerna inte efterföljs i praktiken blir informationen mindre lämplig. Gauffin och
Nilssons (2014) undersökning av Stockholmsbörsen visar att det är stor skillnad i vilken
utsträckning företagen efterlever reglerna i IFRS 3, bland annat gällande
nedskrivningsprövningen av goodwill som motsvarar en stor del av företagens tillgångar.
Gauffin och Nilsson (2014) beräknade år 2013 det genomsnittliga värdet av goodwill till 58 %
av köpeskillingen. Samma undersökning av Stockholmsbörsen visade att endast 7 % av de
svenska förvärven inte innehöll någon goodwill alls. Det visar hur betydelsefull goodwill är,
eftersom konsekvenserna är stora för intressenterna om en felaktig värdering vid
nedskrivningsprövning av goodwill har skett. Enligt IFRS 3 ska goodwill prövas årligen för
att fastställa om det finns ett nedskrivningsbehov, i stället för att avskrivas systematiskt som i
K3-regelverket. Syftet med IFRS 3 är att tydliggöra redovisningen genom att öka relevansen,
trovärdigheten och jämförbarheten av informationen.
Enligt Pettersson (2015) anses nedskrivningar ge en negativ syn på företaget och därför
utgöra incitament till att företag vill undvika nedskrivningar, vilket påverkar efterlevnaden av
IAS 36. Enligt Gauffin och Thörnsten (2010) begränsade många företag sina nedskrivningar
och under år 2008 hade svenska börsnoterade företag skrivit ned sin goodwill med endast 1,5
procent av de totala posterna. Enligt en studie av Carlsson, Sandell och Yard (2013) använde
sig många svenska företag av diskonteringsräntan efter skatt. Diskonteringsräntan är den del
som påverkas av subjektiva tolkningar och enligt IAS 36 ska diskonteringsräntan fastställas
före skatt, vilket visar en brist på efterlevnad.
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Nedskrivningsprövning är svårt att genomföra eftersom IAS 36 är en komplicerad regel som
kräver särskilda kunskaper om värderingstekniker (Petersen & Plenborg, 2010) vilket i sin tur
påverkar graden av efterlevnaden. Enligt studien av Carlin och Finch (2009) visar en låg grad
av efterlevnad på olika möjliga förklaringar av efterlevnadsproblem. Carlin och Finch (2009)
motiverar efterlevnadsproblem med att studien är baserad på det första året då IFRS 3
infördes. Carlin och Finch (2009) hänvisar även till att en brist på teknikförmåga eller med
andra ord erfarenhet av nedskrivningsprövning enligt IFRS 3 kan påverka graden av
efterlevnad.
Å andra sidan visar Carlin och Finch (2009) att studier som baserats på flera år, det vill säga
inte bara på år 2005, även har låg grad av efterlevnad vilket gör att sannolikt är tidigare
motivering mindre lämplig. Denna skillnad i anledning som påverkar bristen på efterlevnad,
skapar en osäkerhet om efterlevnaden kan bli bättre med tiden. Därför undersöks graden av
efterlevnad under en längre tidsperiod med elva år. Dessutom bidrar en låg grad av
efterlevnad till att försvaga jämförbarheten (Carlin & Finch, 2009).
Jämförbarheten är en utmaning för IFRS 3 eftersom det är en principbaserad regel som leder
till företags subjektiva tolkningar av regelverket, något som i sin tur kan minska
jämförbarheten. Samtidigt visar Barth et al. (2012) studien att jämförbarhet är större hos
företagen som tillämpar IFRS obligatorisk. Utifrån distinktionen med jämförbarhet undersöks
börsnoterade företag på large-cap listan som obligatorisk ska tillämpa IFRS.
Inom telekommunikationsbranschen kan efterlevnad av IAS 36 och jämförbarhet inom
nedskrivningsprövning
av
goodwill
vara
särskilt
betydelsefullt
eftersom
telekommunikationsbranschen har en hög grad av goodwill och immateriella tillgångar (Pinto,
Vardi & Jahic, 2010). I och med att goodwill är en stor del av företagens tillgångar är det
viktigt att veta hur den hanteras vilket gör att det är viktigt att undersöka
nedskrivningsprövning enligt IAS 36 och med tanke på att tidigare studier visar att företagen
försöker undvika detta, visar låg grad av efterlevnad samt att IAS 36 är en obligatorisk regel.
Det är således viktigt att undersöka hur börsnoterade bolag efterlever den obligatoriska regeln
då efterlevnaden i sin tur påverkar jämförbarheten och för att skapa mer förståelse om
nedskrivningsprövning. Detta kan underlätta förståelsen av anledningar att öka graden av
efterlevnad.
Utöver att det är obligatoriskt att tillämpa regeln och att det finns incitament att undvika
tillämpning av regeln, undersöks i studien börsbolag i telekommunikationsbranschen som haft
lång tid på sig för att anpassa sig till redovisningsstandarden IAS 36. I studien jämförs
efterlevnaden över en bestämd tidsperiod.
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1.2 Forskningsfrågor och syfte
Utifrån ovanstående nämnda problematik kommer följande frågor att undersökas i studien:


I vilken utsträckning efterlever börsnoterade företag i telekombranschen IAS 36:s krav
på nedskrivningsprövning av goodwill?



Hur förändras efterlevnaden av IAS 36 bland börsnoterade företag i telekombranschen
i takt med att företagen får erfarenhet av att redovisa goodwill enligt denna regel?

Denna dokumentstudie syftar till att:


Beskriva hur väl börsnoterade företag på large cap-listan i telekombranschen
efterlever kravet på nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36.



Jämföra hur efterlevnaden av nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36
förändras under tidsperioden 2005-2015 samt mellan olika börsnoterade företag i
telekombranschen på large cap-listan.

1.3 Centrala begrepp
I detta avsnitt presenteras begreppen som är centrala i denna uppsats. Det är goodwill,
nedskrivningsprövning, nedskrivningsbehov, kassagenererande enhet, återvinningsvärde,
nyttjandevärde, efterlevnad och jämförbarhet.
Goodwill – Det finns flera teoretiska försök till att definiera goodwill. Trots detta finns det
ingen exakt definition och därför kallas den för “black box” (Giuliani & Brännström, 2011).
Enligt IFRS 3 beskrivs goodwill som en tillgång som uppkommer från andra tillgångar
förvärvade i ett rörelseförvärv och representerar framtida ekonomiska fördelar. Goodwill är
en tillgång som inte går att identifiera enskilt eller redovisa separat (Marton, Falkman,
Lumsden, Pettersson & Rimmel, 2008).
Efterlevnad - Definitionen av efterlevnad kan omfatta ansträngningar för att tillförsäkra att
företagen
följer
såväl
branschbestämmelser
som
lagstiftning.
(http://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/compliance)
Jämförbarhet - Det innebär att alla företag ska redovisa på liknande sätt och lika händelser
redovisar på analogisk sätt. (Marton, 2009)
Nedskrivningsprövning - Är en prövning av nedskrivningsbehov genom en jämförelse mellan
redovisat värde och återvinningsvärde för en tillgång. (Marton, 2008)
Nedskrivningsbehov - ”Är det belopp med vilket en tillgångs eller kassagenererande enhets
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.” (IAS 36 p.6)
Kassagenererande enhet - ”Den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en
fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av
andra tillgångar eller grupper av tillgångar.” (Enligt IAS 36 p. 6, Marton (2008). s 266)
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Återvinningsvärde - ”En tillgångs eller kassegenererande enhets återvinningsvärde är det
högre av dess verkliga värde minus försäljningskostnad och dess nyttjandevärde.” (Enligt
IAS 36 p. 6, Marton (2008). s 260)
Nyttjandevärde - Är nuvärde av de framtida kassaflöden en tillgång förväntas generera.
(Marton, 2008)

1.4 Disposition
Studien följer ett klassiskt dispositionsupplägg med utgångspunkt från inledning och teori
som följs av redogörelse för tillämpad metod, presentation av resultat, analys av data och
slutligen slutsatser med svar på problemet (Se figur 1).

Figur 1: Studiens disposition
Kapitel 1- Inledning
Det här kapitlet inkluderar inledning som introducerar uppsatsämnet och varför det utvaldes,
vilket leder fram studien till ett forskningsfråga samt syfte.
Kapitel 2- Teoretisk referensram
Det här kapitlet inkluderar teori och referensram som är relevanta för studien och tidigare
studier i ämnet.
Kapitel 3- Metod
Det här kapitel handlar om metoden som används för att genomföra studien, hur urvalet av
data görs och hur resultaten presenteras.
Kapitel 4- Resultat
I detta kapitel inkluderas studiens resultat av utvalda företagens årsredovisningar.
Kapitel 5- Analys
I detta kapitel kommer analysen av resultaten som presenteras i det tidigare kapitel.
Kapitel 6- Slutsats
I detta kapitel presenteras svar för problemet och frågorna samt förslag för vidare forskning.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
__________________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen med tidigare förskning, relevant för
denna studies ändamål. Detta kopplas ihop med studiens syfte.
___________________________________________________________________________

2.1 Goodwill
Det finns två olika sätt som goodwill kan uppstå vid ett förvärv, koncernmässig goodwill och
internt upparbetad goodwill. Koncernmässig goodwill är skillnaden mellan
anskaffningsvärdet och värdet på de förvärvade nettotillgångarna (Sundgren et al., 2007). Det
övervärde som redovisas i förvärvsanalysen ses som goodwill (Carlsson & Sandell, 2014).
Enligt IAS 38 ska internt upparbetad goodwill inte redovisas i balansräkningen som en
tillgång, därför kan ingen nedskrivningsprövning göras. Internt upparbetad goodwill kan
exempelvis vara varumärket eller imagen hos konsumenter som upparbetas i företaget, därför
har den inget anskaffningspris (Carlsson & Sandell, 2014).

2.1.1 Förvärvad goodwill
Enligt IFRS 3 ska goodwill beräknas som summan av ersättningen för samtliga överlåtna
tillgångar i förvärvet subtraherat med det verkliga värdet för de identifierbara
nettotillgångarna (IFRS 3 p.32). Förvärvad goodwill är den enda form av goodwill som är
tillåten enligt IFRS 3. När rörelseförvärvet säljs till samma värde som nettotillgångarna
uppkommer ingen goodwill (Giuliani & Brännström, 2011). Nettotillgångarna är de
förvärvade tillgångarna minus skulderna eller kan också ses som det egna kapitalet (Sundgren
et al., 2007). Verkligt värde definieras som det försäljningspris som tillgången skulle kunna
avyttras till vid värderingstillfället (IFRS 3 A). Förvärvad goodwill är en residual enligt IFRS
p. 32.

2.2 Nedskrivningsprövning av goodwill
I IAS 36 Nedskrivning beskrivs tillvägagångssättet vid en nedskrivningsprövning. Enligt IAS
36 ska företagen årligen pröva nedskrivningsbehovet för goodwill. Detta gäller oavsett om det
finns något tecken på en värdeminskning eller inte. I K3-regelverket tillåts systematiska
avskrivningar men i IAS 36 tillåts det inte, då goodwill har en obestämd livslängd (Carlsson
& Sandell, 2014). Enligt IAS 36, p. 18 är nedskrivningsprövning fastställandet av
återvinnigsvärdet för goodwill. Nedskrivning av goodwill ska enligt IAS 36 göras om det
verkliga värdet är högre än återvinningsvärdet av tillgången. Återvinningsvärdet är det högsta
verkliga värdet för en tillgångs eller kassagenerarad enhet minus försäljningskostnad och dess
nyttjandevärde. Redovisat värde jämförs med återvinningsvärdet se figur 2.
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Figur 2: Återvinningsvärde (Marton m. fl, 2008, s. 260)
Arbetsprocessen har fyra steg vid en nedskrivningsprövning: identifiering av kassagenerarade
enheter, prognosisering av kassaflöden, nuvärdesberäkning och nedskrivningsbehov.
Första steget i arbetsprocessen är identifiering av kassagenererade enheter. Ifall
återvinningsvärdet inte kan fastställas för en enskild tillgång ska företagen identifiera den
minsta grupp av tillgångar som vid en kontinuerlig användning ger upphov till inbetalningar
och som är i hög grad oberoende av andra tillgångar (IAS 36, p.6). Dessa tillgångar kallas för
kassagenererade enheter (IAS 36, p.67–68). I de finansiella rapporterna lämnar företagen
upplysningar på hur goodwill har allokerats till de kassagenererade enheterna (IAS 36, p.
134).
I det andra steget ska företagens kassaflöde prognostiseras och baseras på bedömning av
företagens senaste prognoser och finansiella budgetar på ett antagande om oförändrade eller
en avtagande tillväxttakt. Företagen ska prognostisera de framtida kassaflöden som förväntas
erhållas från en tillgång eller kassagenererade enheter. Prognosperioden får högst vara fem år,
men kan förlängas i vissa fall (IAS 36, p.134). Det är de prognostiserade framtida kassaflöden
som bär upp värdet på goodwill (Carrington et al., 2015). Företagen kan fastställa sina
tillväxttakter så länge den inte är högre än landets eller branschens genomsnittliga tillväxttakt.
Om tillväxttakten är högre än genomsnittet måste det finnas goda skäl (IAS 36, p.33).
Företagen lämnar upplysningar i sina finansiella rapporter om prognosperioder och
tillväxttakt, dessa ligger till grund för kassaflödesprognoserna (IAS 36, p.134).
Det tredje steget är nuvärdesberäkning. Återvinningsvärdet är nuvärdet av de framtida
kassaflöden enheten väntas ge upphov till (Carlsson et al., 2014). Vid beräkning av nuvärdet
används en diskonteringsränta före skatt och det är den mest centrala delen vid nedskrivning
(Malmqvist, 2015). Ju högre diskonteringsräntan är desto lägre blir nuvärdet. Enligt IAS 36,
p. 55 ska diskonteringsräntan återspegla aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars
tidsvärde och de risker som inte tagits hänsyn till vid uppskattningarna av de framtida
kassaflödena.
Det fjärde och sista steget är nedskrivningsbehovet. En nedskrivning ska redovisas för en
kassagenererande enhet om det redovisade värdet är högre än återvinningsvärdet för
tillgången. Nedskrivningen påverkar resultaträkningen och minskar årets resultat. Vid
6

nedskrivning av goodwill ska nedskrivningsbeloppet först minska redovisningsvärdet och
därefter minska övriga tillgångar ( IAS 36 p.104).

2.2.1 Tidigare studier kring nedskrivningsprövning
Enligt Gauffin och Thörnsten (2010) är det cirka 19 procent av svenska företag som
nedskriver sin goodwill vilket motsvarar endast 1,5 procent av de totala posterna år 2008.
Gauffin och Thörnstens (2010) studie visar att nedskrivning av goodwill i svenska bolag är
mindre än nedskrivningen av goodwill i USA. Det var svårt att fastställa om låga
nedskrivningar av goodwill är beroende av att inget nedskrivningsbehov finns eller att
företagen inte har viljan. Företagen vill försvara sitt eget kapital och därför undviker
nedskrivning av goodwill. Studien visar att nedskrivning är låg fastän ökning av goodwill.
Detta tyder även på brist med efterlevnaden (Gauffin och Thörnsten, 2010).
Nedskrivningsprövning grundas på olika antaganden, vilka måste rapporteras och även
motiveras i den finansiella rapporten. Studien visar i praktiken att upplysningarna i
årsredovisningar om företagens antaganden är ofullständiga (Carlin & Finch, 2010).
Tillväxttakten får inte överstiga den långsiktiga tillväxttakt som gäller för företagets produkter
eller för den bransch eller det land där företaget är verksamt, om det inte finns särskilda skäl
att använda en högre tillväxttakt (IAS 36). Carlin och Finchs (2011) studie visar att 70 % av
företagen inte har lämnat någon upplysning om tillväxttakt. Flera företagen har angett en
generell tillväxttakt för hela företagen och inte specificerad tillväxttakt om kassagenererande
enhet, vilken ger en oriktig uppfattning om företagen (Carlin & Finch, 2011).
Enligt IAS 36 är prognosperioden inte mer än fem år om särskilda skäl inte finns för en längre
tidsperiod. Carlin och Finchs (2011) studie visar att 15 % av de granskade företagen inte har
lämnat upplysningskrav om prognosperioden. Genomsnittligt var prognosperioden sex år,
vilket kräver en vidare upplysning, men dessa företag lämnade inte upplysningar (Carlin &
Finch, 2011). Petersen och Plenborg (2010) syftar till att undersöka hur företag implementerar
nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 och vilka faktorer som kan förklara varför
vissa företag inte helt är i enlighet med IAS 36. Deras studie visar att 5 av 41 företag använde
en prognosperiod med 10 år. Samma studien visar även att 11 av 28 undersökande företag
lämnar inte upplysningar om prognosperioden (Petersen & Plenborg, 2010).
Diskonteringsräntan ska anges före skatt enligt IAS 36. Diskonteringsräntan skall avspegla
tidsvärde av pengarna samt risker som är relaterade till framtida kassaflöden (IAS 36).
Företagens subjektiva tolkningar påverkar valet av diskonteringsräntan. Carlsson, Sandell &
Yard (2013) visar i sin studie att många svenska företag använde sig av diskonteringsränta
efter skatt. Carlsson et al. (2013) menar att valet av diskonteringsränta skapar en osäkerhet,
trots att det står tydligt i regelverket. Carlsson et al. (2013) identifierade att 26 % använde sig
av diskonteringsränta efter skatt och 11 % tyckte det var oklart om de skulle använda sig av
diskonteringsränta före eller efter skatt. En studie av Clarin (2010) visar att företagen använde
sig en diskonteringsränta efter skatt, trots att IAS 36 kräver att det skall användas före skatt.
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Studien av Petersen och Plenborg (2010) på danska börsnoterade företag visar att ungefär
hälften av företagen använde en diskonteringsränta efter skatt vid beräkning av nuvärde av
kassaflöden. Studien visar att företagen inte kan vara fullt medvetna om problemet som
uppstod vid beräkning av diskonteringsräntan före skatt (Petersen & Plenborg, 2010).

2.3 Efterlevnad
Det finns många studier som har undersökt graden av företagens efterlevnad av regelverk
IFRS 3 för att analysera vilka faktorer som påverkar detta. En anledning som påverkar
tillämpning av IFRS är skillnader i länders skattesystem, redovisningssystem och rättssystem.
Redovisning avspeglar inte rätt bild av företagens redovisade poster. Därmed är det svårt att
redovisa nedskrivningsprövning av goodwill, vilket i sin tur leder till att företagen redovisar
olika (Albu, Albu & Alexander, 2014). Detta passar inte ihop med IFRS 3 som syftar till att
tydliggöra redovisningen av goodwill, genom att höja lämpligheten, trovärdigheten och
jämförbarheten på informationen som rapporteras.
Enligt Carlin och Finch (2009) visade studien av 50 stora Australienbolag hög nivå av
bristande efterlevnad. Det finns flera orsaker och faktorer som påverkar graden av företagets
efterlevnad av IFRS regelverk, bland annat nedskrivning av goodwill. Enligt Carlin och Finch
(2009) är IFRS en komplicerad regel och därmed finns oro om kvaliteten på den finansiella
informationen. Studien visar även att företagen saknar teknisk förmåga att tillämpa IFRS på
redovisningen av IFRS nedskrivningsbehov är bland de mest tekniskt utmanande standarder
att genomföra i praktiken. Företagen kan sakna erfarenhet av att tillämpa en ny och
komplicerad regel. Tekniskt utmanande bestämmelser i redovisningsstandard förklarar varför
efterlevnad av regelverket inte är fullkomlig.
Carlin och Finchs (2009) studie är baserad på första året som företag rapporterar enligt IFRS
3. Detta kan vara en möjlig förklaring till den begränsade graden av efterlevnad med
avslöjande kvalitetsnivåer som observerades i dessa studier. Den låga graden av efterlevnaden
är ett bevis på organisationer och deras revisorer försöker klara av nya osäkra och komplexa
regeluppsättningar. Samtidigt som studien även visar oviljan hos företagen att efterleva
regelstandarden och med tanke på deras potentiella kommersiella känslighet, är det inte svårt
att förstå varför efterlevnaden är låg (Carlin & Finch, 2009). Enligt Pettersson (2015)
anses nedskrivningar ge en negativ syn på företaget, därav finns det incitament till att företag
vill undvika nedskrivningar, vilket påverkar graden av efterlevnad.
Enligt Gauffin, Hagström och Nilsson (2016) kan påföljderna av att informationen är
ofullständig. En annan anledning som kan förklara bristen i graden av efterlevnad av
goodwill, Påföljderna är små vilket inte skapar incitament att företag efterlever regelverket
(Gauffin et al., 2016). Glaum, Schmidt, Street och Vogel (2012) studien visar en låg grad av
efterlevnad på grund av olika anledningar. Studien hänvisar även till skillnaden mellan länder
om hur regeln IFRS tillämpas. En annan anledning som påverkar graden av efterlevnad är
bolagsspecifika faktorer som exempelvis storlek på revisionsfirma, ägarstruktur samt industri.
Detta då det i vissa industrier är det komplicerat och kostnadskrävande att värdera sina
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tillgångar och skulder, vilket kan minska graden av rapportering och som i sin tur leder till
sämre efterlevnad av IFRS regelstandarn (Glaum et al., 2012).
Enligt IAS 36 är nedskrivningsprövning svårt att genomföra eftersom IAS 36 är en
komplicerad regel som kräver särskilda kunskaper om värderingstekniker (Petersen &
Plenborg, 2010). Detta påverkar graden av efterlevnaden. Det finns ett förhållande mellan
rapportering och efterlevnad. Enligt IFRS 3 måste företaget lämna upplysningar om förvärv
och beskrivning av goodwill, men företagen visar inte ansatser till att lämna den begärda
informationen eftersom IFRS-regel inte ger någon vidare vägledning om hur företagen bör
redovisa information i praktiken vilket leder till en hög grad av bedömning (Marton m. fl,
2008).

2.4 Jämförbarhet
Jämförbarheten är en av de kvalitativa egenskaperna i IASB. Jämförbarhet är viktigt för att
hjälpa användare att skapa en bild av trender i företagets resultat och ställning. Detta görs
genom att jämföra företagets finansiella rapport under en längre period (IASB p. 39). För att
rapporten ska vara jämförbar över tid och mellan företagen krävs det att liknande ekonomiska
händelser redovisas på liknande sätt (Sundgren et al., 2007). Jämförbarhet har två olika
aspekter, den ena avser jämförelse mellan företag och den andra avser jämförelse över tid för
ett företag (Smith, 2006). Problemet med detta är att företagen redovisa med olika metoder
och samma företag använder olika metoder över tid. Jämförbarheten uppnås om
informationen är relevant och tillförlitlig (Falkman, 2000 & IASB p. 39-42 ).
IFRS är en principbaserad redovisning, vilket ger företagen stor möjlighet att redovisa sina
unika ekonomiska situationer. Detta leder till att jämförbarheten minskar på grund av hög
grad av flexibilitet. (Marton, 2007) Studien av Brochet, Jagolinzer och Riedl (2013) som
baseras på företagen i Storbritannien under år 2003 till 2006 undersöker hur jämförbarheten
förändras före och efter IFRS. Studien visar att företagen som använder IFRS har hög
jämförbarhet, vilket i sin tur leder till minskning av privat analysering av den finansiella
informationen. Enligt studien leder IFRS till högre grad av jämförbarhet även med länder som
inte har stor skillnad mellan nationella regler och internationella regler som Storbritannien.
(Brochet et al., 2013)
DeFond, Hu, Hung och Li (2011) undersöker i sin studie effekten av obligatorisk IFRS på
jämförbarheten. Studien visar att både tillämpning och enhetlighet är faktorer som påverkar
jämförbarheten. Företagen med hög grad av tillämpning av IFRS regeln har en hög grad av
jämförbarhet samt ökad enhetlighet vilket är en av flera viktiga faktorer som leder till
förbättrad jämförbarhet (DeFond et al., 2011).
Barth, Landsman, Lang och Williams (2012) studien som undersöker amerikanska företag,
visar en större ökning av jämförbarheten med företag som tillämpar IFRS än med företag som
tillämpar nationella normer. Studien visar även att jämförbarheten är generellt större med
företag som tillämpar IFRS obligatoriskt. Ökningen av jämförbarhet är olika beroende på
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branschen, jämförbarheten är större i industribranschen jämfört med de finansiella,
försäkrings- och fastighetssektorn (Barth et al., 2012). Detta visar att en hög grad av
efterlevnad kan leda till en hög grad av jämförbarhet.

2.5 Anledningar som påverkar grad av efterlevnad och jämförbarhet
Utifrån en teoretisk referensram är det flera olika anledningar som motiverar bristen på
efterlevnad vid tillämpning av IFRS 3/ IAS 36 i börsnoterade företag, vilket i sin tur kan
påverka graden av jämförbarhet (Carlin & Finch, 2009). Figur 3 är en modell som visar vilka
faktorer som påverkar graden av efterlevnad. Det är graden av komplexitet hos IAS 36,
graden av oviljan hos börsnoterade bolag och graden av erfarenhet av IAS 36 hos
börsnoterade bolag.

Figur 3: Analysmodell
Utifrån tidigare studier är graden av komplexitet hos IAS 36 regeln en av anledningarna som
påverkar graden av efterlevnad. Detta för att IAS 36 är en komplicerad regel och är svår att
genomföra i praktiken och kräver särskilda kunskaper om värderingstekniker (Petersen &
Plenborg, 2010). Carlin och Finchs (2009) studie visar att en anledning som påverkar graden
av efterlevnad är graden av ovilja hos börsnoterade bolag att efterleva IAS 36. Företagen
försöker undvika nedskrivning för att de tycker att nedskrivning ger en negativ syn på
företagen (Pettersson, 2015). Å andra sidan försöker börsnoterade bolag undvika
nedskrivningen för att detta kan minska utdelningen vilket i sin tur påverkar aktiekursen.
Graden av erfarenhet av IAS 36 hos börsnoterade bolag är en anledning som påverkar graden
av efterlevnad, det vill säga att företagen saknar teknisk förmåga att tillämpa regel IFRS det
första året. Enligt Carlin och Finch (2009) motiverar detta en låg grad av efterlevnad.
Alla dessa anledningar påverkar graden av efterlevnad av IAS 36 regeln vid
nedskrivningsprövning av goodwill i börsnoterade bolag. Syftet med reglen är att minska
skillnader mellan företagen och öka jämförbarhet och när företagen inte efterlever regeln
leder det till skillnader mellan företagen och som konklusion till detta minskar graden av
10

jämförbarhet mellan företagen och över tiden. Studien visar att jämförbarheten är högre med
företag som tillämpar IFRS 3 obligatoriskt, det vill säga med företag som har hög grad av
efterlevnad (Barth et al., 2012). Detta visar att graden av jämförbarhet påverkas positivt av
graden av efterlevnad. Där syftar IFRS till att minska skillnaderna i finansiella rapporter och
höja jämförbarheten.
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3 METOD
__________________________________________________________________________________

I metoden redogörs det tillvägagångssätt som tillämpas i studien för att uppnå syftet samt
datainsamlingsmetoden för den teoretiska referensramen och empirin.
___________________________________________________________________________

3.1 Val av metoden
Studien utfördes genom att använda en metod som är lämplig för att uppnå syftet. Metoden
kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Enligt Bryman och Bell (2013) är den kvalitativa
metoden tolkningsinriktad där fokuset ligger på att skapa en förståelse av den sociala
verkligheten. Den kvantitativa metoden handlar om insamling av data som är numeriska och
som ger en objektivistisk syn på verklighet (Bryman & Bell, 2013). En kvantitativ metod var
lämplig för studien eftersom denna ger en mätningsgrad som gör det möjligt att beskriva
skillnader i företagens efterlevnad av IAS 36 vid nedskrivningsprövning av goodwill för att
sedan jämföra hur den förändrats över tiden. Med tanke på att studiens syfte var att beskriva
efterlevnaden av upplysningskraven enligt IFRS/IAS 36, kombinerades därför studien med
en kvalitativ metod genom att undersöka upplysningar i noterna som företaget anger i sina
årsredovisningar.
Eftersom det fanns befintliga teorier inom området användes en deduktiv ansats. En deduktiv
ansats användes för att testa redan befintlig teori (Bryman & Bell, 2013). En kombination av
kvantitativ och kvalitativ metod och deduktiv ansats valdes däremot för att kunna ge en bättre
översikt över efterlevnaden av upplysningskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill.

3.2 Dokumentstudie
Studien grundades på en dokumentstudie där sekundärdata i form av företagens
årsredovisningar mellan år 2005 och 2015 beskrivs och jämfördes (Bryman & Bell, 2013).
Denna tidsperiod valdes för att se hur efterlevnaden av IAS 36 har förändrats över åren, från
det år IFRS infördes till den senaste årsredovisningen. Detta gjordes genom att granska den
hänvisande noten som beskriver företagens nedskrivningsprövning. Insamlade data redovises
i tabeller och diagram för att kunna undersöka företagens efterlevnad av sin
nedskrivningsprövning och hur den förändrats under perioden.
För att undersöka företagens efterlevnad av IAS 36 vid nedskrivning av goodwill granskades
42 årsredovisningar för fyra företag mellan år 2005 och 2015. Detta genomfördes genom att
beskriva hur väl börsnoterade företag i telekommunikationsbranschen på large-cap listan
efterlever IAS 36 och jämföra hur efterlevnaden förändras under den begränsade tidsperioden.
Problemet med denna metod vid datainsamling var risken att årsredovisningen eller viss
information saknas, som i fallet Com Hem ABs årsredovisningar för år 2005 och 2008 som
inte var kompletta.
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3.3 Litteraturstudie
En litteraturstudie har genomförts för att ge en djupare kunskap inom redovisningsområdet
med fokus på att beskriva redovisningen vid nedskrivning av goodwill. Studien grundades på
relevant litteratur som hämtats både ur vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur. Sökningen
av vetenskapliga artiklar gjordes via Luleå tekniska universitetsbibliotek. Sökningen gjordes i
“sök artiklar” i universitetsbibliotekets lokala databas/katalog Primo. Den databasen användes
också för att finna lämplig litteratur samt sökmotorn Google Scholar och FAR online.
Sökorden som användes var: “goodwill”, “nedskrivning”, “accounting”, “impairment testing
of goodwill”, “IFRS 3” och “IAS 36”, compliance och comparability.

3.4 Urval
Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm) består av en large cap-, mid cap- och small
cap-lista. Sedan år 2005 blev IFRS 3 obligatorisk för alla börsnoterade företag i Sverige,
därför kom urvalet av företag att ske från large-cap listan. På large-cap listan inkluderas de
största företagen som tillämpar IFRS 3. De med ett börsvärde över en miljard euro redovisas i
listan och dessa företag måste pröva nedskrivning av goodwill årligen. De utvalda företagens
årsredovisningar studerades under en tidsperiod mellan åren 2005 och 2015. Årsredovisningar
hämtades från respektive bolags hemsida, bolagsfakta.se eller beställdes via allabolag.se.
I
studien
valdes
alla
börsnoterade
företag
på
large-cap
listan
inom
telekommunikationsbranchen eftersom branschen har höga immateriella tillgångar och hög
goodwill enligt tidigare studier, med hänsyn taget till att företagen är olika även om de är i
samma bransch. Dessa företag var: Telia Company AB, Millicom International Cellular S.A.,
Tele2 AB och Com Hem AB.
Telia Company AB erbjuder telekommunikationstjänster och nätanslutning och Millicom är
en mobiloperatör. Tele2 AB erbjuder fast- och mobiltelefoni, bredband och datanät och Com
Hem levererar telefoni, TV och höghastighetsinternet till svenska hem och företag
(www.bolagsfakta.se).

3.5 Datainsamling
Studien undersöker telekommunikationsbranschen på grund av att tidigare studier visade att
branschen har höga immateriella tillgångar och hög goodwill. Föreliggande studie granskade
noterna i utvalda företags årsedovisningar mot de upplysningskrav som bolagen har lämnat
avseende goodwillvärdet. Upplysningskrav som är fastställda i IAS 36 p. 134 användes som
en mall för att kunna skapa en uppfattning om hur bolagen har efterlevt upplysningskraven.
Sedan jämfördes förändringen i efterlevnaden under tidsperiod 2005–2015 och mellan
företagen.
Punkt 134 innehåller de upplysningskrav som ska följas vid nedskrivningsprövning av
goodwill, bland annat beräkning av kassagenererande enheter, återvinningsvärde samt
antagande som period, tillväxttakt och diskonteringsfaktor (se bilaga 1). Därmed undersökte
noterna om viktiga antagande för utvalda företagen för år 2015 med tanke på att företagen har
erfarenhet av att tillämpa regeln som införts sedan år 2005.
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3.5.1 Analys
En modell skapades för att kunna undersöka studiens forskningsfrågor (se tabell 1).
Inspiration till denna modell hämtades från en kandidatuppsats från Lunds Universitet (Björk,
Grander & Tegmalm, 2007). Modellen omformulerades för att bli mer anpassad till studien,
med syftet att kunna presentera graden av efterlevnad av kravpunkter för varje år. I modellen
visades hur företagen efterföljt upplysningskraven i IAS 36 p. 134 genom att presentera datan
i en tabell för varje bolag och för hela tidsperioden. En bedömning gjordes för varje punkt och
respektive år. Efterlevnaden för respektive punkt kodades med 1 och 0 för att kunna analysera
datan. Hade bolaget följt kravet fick det 1 poäng och om bolaget inte följt kravet fick det 0
poäng. Bolag som inte behövde lämna upplysningen inkluderas inte, vilket lämnades tomt,
utan att få 1 eller 0. Sedan summerades ettorna för respektive år och dividerades med totala
antal ettor och nollor för samma år. Detta gav ett procenttal som används för att skapa en
uppfattning av företagens efterlevnad för respektive år. År 2005 var till exempel antalet ettor
åtta för företag A och det totala antalet ettor och nollor var tio,då blir graden av efterlevnad 80
% ( 8 dividerat med 10). Resultatet av tabellen redovisades i diagram för att kunna jämföra
förändringen av efterlevnad över tiden och mellan företagen.
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TABELL 1: Standardsmodell
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3.5.2 Studiens krav för respektive kravpunkt
a. Har företaget redovisat goodwill belopp separat av andra immateriella tillgångar samt
fördelat det på kassagenererande enheter med angivit ett belopp? Ja= 1, Nej=0
b. Denna punkt kommer inte att delta i studien eftersom det inte behandlar goodwill.
c. Har företaget lämnat tydliga upplysningar om vilken grund som fastställts vid
beräkning av återvinningsvärde, nyttjandevärdet eller verkligt värde minus
försäljningskostnader? Ja= 1, Nej=0
d. Om återvinningens värde baserad på nyttjandevärde:
i) Har företaget nämnt antagande och har angett mer än en viktig antagande, som baserade på
beräkning av återvinningsvärde? Ja= 1, Nej=0
ii) Har företaget nämnt metoden, ledningens bedömning, extern information, erfarenheter och
tidigare resultat som används vid fastställning av minst en av sina viktiga antagande? Ja= 1,
Nej=0.
iii) Har företaget angett en bestämd prognosperiod för kassaflöde som baserats på prognos
eller budget. Om prognosperioden är längre än fem år skall företagen lämnar motivering?
Ja= 1, Nej=0.
iv) Har företaget angett tillväxttakt på kassaflöde samt angett om tillväxttakten är högre eller
lägre än landets eller marknadens tillväxttakt? Ja= 1, Nej=0
v) Har företaget angett diskonteringsräntan på kassaflöde samt nämnt att diskonteringsräntan
är före skatt? Ja= 1, Nej=0.
e) Om återvinningens värde baserats på nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus
försäljningskostnader):
i) Har företaget angett mer än ett viktigt antagande, som baserats på beräkning av
återvinningsvärde? Ja= 1, Nej=0
ii) Har företaget nämnt metoden, ledningens bedömning, extern information, erfarenheter och
tidigare resultat som används vid fastställning av viktiga antagande? Ja= 1, Nej=0
f) Har företagen nämnt känslighetsanalys angående viktiga antagande? Ja= 1, Nej=0
i) Har företagen angett med vilket belopp eller procent som återvinningsvärde överstiger dess
redovisade värde med? Ja= 1, Nej=0
ii) Har företaget angett värdet på det viktiga antagandet? Ja= 1, Nej=0
iii) Har företaget angett hur mycket det viktiga antagandet måste förändras med ökning eller
minskning för att det ska uppstå ett nedskrivningsbehov av någon enhet? Ja= 1, Nej=0
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3.6 Reliabilitet och validitetet
Reliabilitet eller tillförlighet handlar om att upprepning av en undersökning med samma
förutsättningar leder till samma resultat (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet är ett mått på om
data är stabila eller inte, samt reliabilitet är mer aktuellt med en kvantitativ metod (Bryman &
Bell, 2013). Denna studie baserades på sekundärdata genom undersökningen av företagens
årsredovisning vilken innehåller stabila data för att uppnå hög grad av reliabilitet. Hög
reliabilitet leder i sin tur till hög grad av validitet (Bryman & Bell, 2013).
Validitet handlar om en bedömning av huruvida slutsatserna av en studie hänger ihop eller
inte. Det finns två olika typer av validitet, intern och extern. Intern validitet är att en studie
mäter det som den avsett att mäta. Extern validitet handlar om att resultaten av en studie kan
generaliseras (Bryman & Bell, 2013). Studien undersökte det som var relevant för syftet
genom att använda sig av en gemensam standard, IAS 36 p. 134 vid insamling och tolkning
av datan. Detta gjordes för att minska risken av subjektiva bedömningar eftersom resultaten
skiljer sig åt beroende på vem som granskar årsredovisningarna. Syftet med detta var att höja
graden av intern validitet och att kunna mäta det som var relevant att mäta, i detta fall
efterlevnaden. Studien kunde visserligen skapa en bild av efterlevnaden av IAS 36 i de
studerande företagen i telekombranschen, men resultatet kan inte generaliseras då studien
undersökt endast en bransch vilket kan leda till lägre externa validiteten.
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4 RESULTAT
__________________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras resultat från utvalda företags årsredovisningar, med syfte att
kunna beskriva och jämföra hur svensk börsnoterade bolag efterlever krav på
nedskrivningsprövning.
__________________________________________________________________________

4.1 Telia Company AB: Grad av efterlevnad
I tabellen nedan presenteras Telias grad av efterlevnad av varje kravpunkt enligt IAS 36 p.
134 från punkt a till punkt f exklusive punkt b, vilket inte omfattar goodwill, över
tidsperioden 2005-2015.
TABELL 2: Telia Company AB grad av efterlevnad av IAS 36 p. 134.
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Resultat av studien visar att Telia inte lyckades med att uppfylla alla kravpunkter något år.
Graden av efterlevnad varierar från punkt till punkt. Tabellen visar att Telia uppfyller vissa
punkter kontinuerligt under hela tidsperioden, exempelvis punkt a-dii och uppfyller inte alls
andra punkter som punkt fii. Vissa punkter tenderar att börja efterlevas tidigare än
andra. Punkt diii och div uppfylls tidigt under perioden medan punkt dv och f uppfylls de
senaste två åren. Punkt fi uppfylls endast år 2006. Graden av efterlevnad av punkt fiii ökar
med tiden, däremot vacklar efterlevnaden under första halvan av tidsperioden men uppfylls
under de senaste åren.

4.1.1 Telia Company AB: Jämförelse över tid
Graden av efterlevnad varierar ganska mycket mellan år 2005 med 36 % och år 2015 med 82
%. Figur 4 visar hur graden av efterlevnad förändras över den aktuella tidsperioden.

Figur 4: Telia Company AB jämförelse av grad av efterlevnad över tiden.
Graden av efterlevnad har ökat med tiden. Efterlevnaden är lägst år 2005 och högst år 2014
och 2015. Generellt har graden av efterlevnad ökat över tidsperioden för alla punkter förutom
punkt fi och fii. Under perioden vacklade graden av efterlevnad i ett litet intervall mellan 55
% och 64 %, och har ökat under senaste två åren upp till 82 %.
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4.2 Millicom International Cellular S.A.: Grad av efterlevnad
I tabellen nedan presenteras Millicoms grad av efterlevnad av varje kravpunkt enligt IAS 36
p. 134 från punkt a till punkt f exklusive punkt b, vilket inte omfattar goodwill, över
tidsperioden 2005-2015.
TABELL 3: Millicom International Cellular S.A. grad av efterlevnad av IAS 36 p. 134

Tabell 3 visar att företaget inte uppfyller alla punkter något år. Millicoms grad av efterlevnad
varierar mellan samtliga kravpunkter. Punkt a och c uppfylls över hela tidsperioden medan
punkt di - dii och div - dv inte är uppfyllda. Graden av efterlevnad i punkt diii försämras
under tiden, vilket skiljer sig från punkt f där graden av efterlevnad istället har ökat. Vissa
punkter exempelvis fi-fiii efterlevs sammanhängande från år 2012 till år 2014 för att sedan
upphöra.
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4.2.1 Millicom International Cellular S.A.: Jämförelse över tid
Graden av efterlevnaden är inte stabil över tiden. År 2013 och 2014 var den högsta
utsträckningen av graden av efterlevnad med 55 % och resten av åren varierar mellan 27 %
eller 36 % (se figur 5).

Figur 5: Millicom International Cellular S.A. jämförelse av grad av efterlevnad över tiden.
Figur 4.2 visar hur efterlevnaden förändras över tiden. Grad av efterlevnad är samma år 2005
och år 2015, varvid efterlevnaden ökar under år 2013-2014. Graden av efterlevnad håller sig i
jämn nivå de första fyra åren för att sedan uppvisa fluktuationer.

21

4.3 Tele2 AB: Grad av efterlevnad
I tabellen nedan presenteras Tele2s grad av efterlevnad av varje kravpunkt enligt IAS 36 p.
134 från punkt a till punkt f exklusive punkt b, vilket inte omfattar goodwill, över
tidsperioden 2005-2015.
TABELL 4: Tele2 AB grad av efterlevnad av IAS 36 p. 134

Företaget uppfyller inte samtliga kravpunkter under något år. Graden av efterlevnad förändras
mellan punkterna som i detta fall är punkt a, dii och div de mest uppfyllda och diii, fi och fiii
är ej uppfyllda. Punkt c har väldigt låg grad av efterlevnad och uppfylls endast år 2006.
Graden av efterlevnad varierar även gällande punkter som uppvisar en förbättring. Vissa
punkter förbättras redan år 2006 som dv, f och fii medan andra genomgår en förbättring lite
senare, exempelvis punkt di. Grad av efterlevnad är lägst under år 2005 med 27 % och högst
från år 2011 till 2015.
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4.3.1 Tele2 AB: Jämförelse över tid
Figur 6 visar hur graden av efterlevnad förändras över tiden, där en successiv förbättring
sker i efterlevnaden efter år 2007, men inte i en hög grad.

Figur 6: Tele2 AB jämförelse av grad av efterlevnad över tiden.
Graden av efterlevnaden har ökat två gånger under hela tidsperioden, det första är år 2006 och
den andra ökningen sker år 2011. Generellt uppvisar företaget små variationer gällande
förändringen av efterlevnad. Figur 6 visar en relativt stabil förbättring av graden av
efterlevnad, där 2005 är året med lägst uppfyllelse av kravpunkter.
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4.4 Com Hem AB: Grad av efterlevnad
I tabellen nedan presenteras Com Hems grad av efterlevnad av varje kravpunkt enligt IAS 36
p. 134 från punkt a till punkt f exklusive punkt b, vilket inte omfattar goodwill, över
tidsperioden 2005-2015.
TABELL 5: Com Hem AB grad av efterlevnad av IAS 36 p. 134

Com Hem uppfyller ej samtliga punkter under något år. Punkt c och dii är uppfyllda under
hela tidsperioden till skillnad från punkt a, diii, dv och f-fiii som ej uppfylls eller förbättras
under tid. Tabell 5 visar att punkt di och dv förbättras med tiden.
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4.4.1 Com Hem AB: Jämförelse över tid
Figur 7 visar hur graden av efterlevnad förändras över tiden, där en smärre förbättring sker.

Figur 7: Com Hem AB jämförelse av grad av efterlevnad över tiden.
Grad av efterlevnad är låg, den lägsta är år 2006 med 18 %, År 2005 och år 2008 saknas (se
avsnitt 3.2), och högsta efterlevnaden sker år 2014-2015 med 36 %. Graden av efterlevnad är
låg under alla år men trots detta synliggörs en förbättring. Graden av efterlevnad håller sig på
en relativt stabil nivå under majoriteten av tiden.
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4.5 Jämförelse av grad av efterlevnad mellan företag
Figur 8 presternerar graden av efterlevnad för alla fyra företag. Detta visar att graden av
efterlevnad är olika mellan företagen.

Figur 8: Jämförelse av grad av efterlevnad mellan företagen.
Figuren visar att företagen skiljer sig i stor utsträckning åt gällande graden av efterlevnad där
graden av efterlevnad hos Telia förbättras ständigt från 36 % år 2005 till 82 % år 2015. Andra
företag som Tele2 och Com Hem har en långsammare förbättring med graden av efterlevnad
med en stabil nivå. Båda företagens grad av efterlevnad har ökat med tiden men inte med lika
stort intervall. Där Tele2 grad av efterlevnad är 27 % år 2005 och 64 % år 2015 medan är
Com Hems grad av efterlevnad 18 % år 2006 och 36 % år 2015. Millicoms grad av
efterlevnad visar en viss förbättring över tid men sjunker igen i de sista åren av tidsperioden
och hamnar på samma nivå 2015 som år 2005. År 2005 är graden av efterlevnad 27 % medan
den är uppe i 55 % år 2013 och 2014 men sjunker således till 27 %.
Företagen skiljer sig åt även gällande ökning och minskning under samma år. Där Com Hems
grad av efterlevnad ökar för år 2007 och minskar Telia och Tele2:s grad av efterlevnad i
samma år. Telia, Tele2 och Com Hem visar en ökning med graden av efterlevnad för år 2015
medan Millicoms grad av efterlevnad minskar för detta år. På ett annat sätt är det en
skillnaden då Millicoms grad av efterlevnad ökar mellan år 2011 och 2013 samtidigt som
Telia, Tele2 och Com Hem grad av efterlevnad är stabil. Graden av efterlevnad för Telia och
Com Hem ökar år 2014 men är oförändrad för Millicom och Telia. Å andra sidan är graden av
efterlevnad lika med ökning eller minskning mellan företagen. År 2010 minskar grad av
efterlevnad för både Telia och Millicom men ökar för Telia och Tele2 år 2006.
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4.5.1 Upplysningar
Figur 9 visar att alla fyra företag anger i sin årsredovisning att regel IFRS kräver
upplysningar.

Figur 9: Upplysningskrav
Det är alla fyra företag anger att IFRS kräver upplysningar från och med första åren, det vill
säga år 2005 då IFRS infördes och år 2006 för företaget Com Hem (se avsnitt 3.2). Trots detta
visar figur 8 en skillnad gällande graden av efterlevnad av regeln vilket kan tyda på att
tillämpningen och tolkningen av regeln är olika i olika företag. Samtidigt är graden av
efterlevnad olika mellan företagen från första åren och även i sista åren av tidsperioden.
Företagen varierar även i rapportering och motivering av sina viktiga antaganden, vilket är ett
krav enligt IAS 36, gällande finansiell information något som påverkar graden av efterlevnad
(Carlin & Finch, 2009). Vissa företag rapporterar enligt regeln som exempelvis att ange
diskonteringsräntan före skatt som regeln kräver, medan andra företag anger
diskonteringsräntan efter skatt eller lämnar ingen upplysning om det är före eller efter skatt.
Motiveringen till viktiga antaganden är också ett krav av regeln men som företagen också är
olika med att ange det eller inte. Exempelvis måste företag lämna en motivering om
prognosperioden är längre än fem år. Alla företag uppfyller dock inte de regelmässiga kraven.
Exempel på noter om antaganden från företagens årsredovisningar för år 2015:
”…. Diskonteringsräntan före skatt…Prognosperioder, diskonteringsräntor (WACC), och
slutvärden för tillväxt i fritt kassaflöde som användes för att extrapolera kassaflöden bortom
prognosperioden varierade för de kassagenererande enheterna på det sätt som presenteras
nedan. Ledningen anser att de slutvärden för tillväxt som använts inte i något fall överstiger
de genomsnittliga tillväxttakterna för de marknader där TeliaSonera verkar.” (Telia, 2015, s.
129)
”The cash flow projections used (adjusted operating profit margins, income tax, working
capital, capital expenditure and license renewal cost) are extracted from financial budgets
approved by management and the Board covering a period of five years or more…Cash flows
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beyond this period are extrapolated using a perpetual growth rate of 2.0%-2.5%.” (Millicom,
2015, s. 94)
”Diskonteringsräntan före skatt varierar mellan 9 och 15 (10 och 16) procent …För perioden
efter detta antages en årlig tillväxtökning om upp till 2 (upp till 2) procent. Dessa överstiger
varken genomsnittlig långsiktig tillväxt för branschen som helhet eller förväntad BNP tillväxt
på marknaderna.” (Tele2, 2015, s. 49)
”Antalet prognosperioder är antagna till oändlighet, där de kassaflöden som ligger längre
fram än fem år har givits en årlig tillväxttakt om 2 % (2%). De prognostiserade kassaflödena
har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 8,10% (9,08%) efter skatt vilket
motsvarar 9,87 % (11,19) före skatt.” (Com Hem, 2015, s. 64)
Noterna visar att Telia lämnar diskonteringsränta före skatt och motivering om tillväxttakten
medan Tele2 inte anger om diskonteringsränta är före eller efter skatt och heller inte har
någon motivering till tillväxtakten. Com Hem anger en oändlig prognosperiod, ingen
motivering till tillväxttakt och anger diskonteringsräntan före och efter skatt. Millicom anger
obestämd prognosperiod och ingen motivering om tillväxttakt. Detta visar en variation mellan
företag även under år 2015 trots att IFRS 3/IAS 36 inte är en ny regel länge då företagen har
tillämpat regeln sedan år 2005. Detta ökar olikhet i graden av efterlevnad mellan företagen
vilket i sin tur minskar jämförbarheten.
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5 ANALYS
__________________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras en analys av det insamlade resultatet med resonemang kring detta.
Syftet är att tolka resultaten genom att använda studiens teoretiska referensram.
___________________________________________________________________________

5.1 Efterlevnad av IAS 36
I avsnitt 2.5 presenteras anledningar som påverkar graden av efterlevnad, det vill säga graden
av komplexitet, graden av ovilja och graden av erfarenhet. I detta avsnitt analyseras
anledningar utifrån resultaten av de granskade utvalda företagens årsredovisningar.

5.1.1 Grad av komplexitet hos IAS 36
Resultaten visar att företagen uppfyller vissa punkter från och med de första åren och under
hela tidsperioden medan andra punkter inte uppfylls alls. Dessa punkter är olika bland
företagen. Com Hem är helt motsatt alla andra företagen i denna studie vad gäller graden av
efterlevnad av punkt “Redovisat värde för goodwill” som är uppfylld över hela tidsperioden i
Telia, Millicom och Tele2. Däremot är denna punkt ej uppfylld i Com Hem. Punkt ”Viktiga
antaganden vid beräkning” är uppfylld under hela tidsperiod i Telia, men inte i Millicom.
Resultaten visar även att vissa punkter uppfylls endast ett år som punkt “Belopp som
överstiger det verkliga värde” i Telia och punkt ”Grund för beräkning av återvinningsvärde” i
Tele2. Detta skiljer sig åt även mellan företagen och därmed stämmer inte resultaten överens
med Petersen och Plenborgs (2010) motivering att graden av komplexitet är en anledning som
påverkar graden av efterlevnad av IAS 36
Denna slutsats beror på att det handlar om olika punkter i företagens redovisningar, vilket kan
visa att det inte är graden av komplexitet hos regeln som är anledningen. Annars skulle det
inte ha varit olika punkter. Variationen av efterlevnad mellan punkterna kan tyda på att graden
av komplexitet inte är den största anledningen som påverkar graden av efterlevnad. Det finns
inte en och samma punkt som alla företag inte har uppfyllt vilket kan indikera att graden av
komplexitet inte har så stor påverkan på graden av efterlevnad eller att företagen är olika vad
gäller upplevelsen av komplexitet i IAS 36. Trots att företagen befinner sig i samma bransch
och således har samma förutsättningar, så uppvisar de en stor variation med att uppfylla
kravpunkterna.. En anledning kan vara att särskilda kravpunkter är mer komplexa att uppfylla
för vissa företagen än andra, kanske som en följd av att företagen är olika.

5.1.2 Grad av ovilja hos börsnoterade företag
Resultaten visar en variation gällande efterlevnaden av IAS 36 då företagen vacklar med att
uppfylla vissa punkter. Telia uppfyller punkt ”Det belopp med vilket värde måste ändras” år
2006, 2008 och 2009 men inte år 2005 och 2007. Andra punkter försämras med tiden som
punkten ”Det belopp med vilket värde måste ändras”, ”Värde som är tilldelat det viktiga
värde” och ”Det belopp med vilket värde måste ändras” i Millicom samt punkt
”Prognosperioden” i samma företag som dock uppfyllde punkten de första åren av
tidsperioden. Å andra sidan finns det andra punkter som inte alls uppfylls under hela
tidsperioden som punkten ”Belopp som överstiger det verkliga värdet” i Tele2 och punkten
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”Tillväxttakt” och ”Diskonteringsräntan” i Millicom. Resultaten visar att det inte finns en och
samma punkt som alla företag inte uppfyller, det är i stället olika punkter. Allt detta kan tyda
på att det är graden av ovilja hos företagen som påverkar detta. Därmed kan detta relateras till
resultatet från Carlin och Finchs (2009) och Petterssons (2015) studier.
Carlin och Finch (2009) visar att graden av ovilja påverkar graden av efterlevnad, och studien
av Pettersson (2015) visar att företagen försöker undvika att efterleva regeln eftersom de
tycker att nedskrivning ger en negativ syn på företagen. En förklaring till varför graden av
ovilja är den mest troliga orsaken är variationen av punkter, det vill säga att företagen kan
uppfylla vissa punkter under flera år och sedan upphöra sedan. Detta betyder att företagen har
erfarenhet av att tillämpa regeln och att den inte är komplex.
Detta baseras på att vissa punkter inte alls uppfylls trots att företagen har tillämpat regeln i
mer än tio år vilket betyder att IAS 36 inte är en ny regel längre, företagen har erfarenhet av
att tillämpa regeln. Även variationen av punkter gällande graden av efterlevnad kan betyda att
graden av komplexitet inte har stor påverkan. Detta antyder att graden av ovilja kan ha en
övervägande påverkan på graden av efterlevnad. Orsaken kan vara att företaget inte vill visa
mer upplysningar än sina konkurrenter med tanke på att nedskrivningen ger en negativ syn på
företaget, i enlighet med skrivningen av Pettersson (2015).

5.1.3 Grad av erfarenhet av IAS 36 hos börsnoterade företag
Resultaten visar att graden av efterlevnaden förbättras gällande de flesta kravpunkterna över
tidsperioden som till exempel punkt ”Metod för fastställande av värde i viktiga antaganden” i
Tele2 och punkt ”Diskonteringsräntan” i Com Hem. Det innebär att graden av erfarenhet kan
påverka graden av efterlevnad, vilket är i likhet med motivering i studien av Carlin och Finch
(2009) om den låga graden av efterlevnad som påverkades av låg grad av erfarenhet.
Å andra sidan visar resultaten att vissa punkter som uppfylls under flera år i rad sedan kan
upphöra som till exempel punkt ”Det belopp med vilket värde måste ändras”, ”Värde som är
tilldelat det viktiga värde”, ”Det belopp med vilket värde måste ändras” och
”Prognosperioden” i Millicom. Detta överensstämmer inte med Carlin och Finch studien
(2009) som motiverar att graden av efterlevnad påverkas av graden av erfarenhet.
Ovanstående jämförelse leder till att resultaten delvis stämmer med Carlin och Finchs (2009)
studie (2009). Detta kan förklaras med att företagen tillämpar vissa punkter flera år i rad och
plötsligt året efter inte tillämpar det, vilket betyder att företagen har erfarenhet av att tillämpa
den. Dessutom har graden av efterlevnad ökat med de många kravpunkterna.
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5.2 Jämförbarhet
Enligt teorin och tidigare studier i kapitel 2 och avsnitt 2.5 påverkar graden av efterlevnad
graden av jämförbarhet både över tiden och mellan företagen. I detta avsnitt analyseras hur
graden av jämförbarhet påverkas av graden av efterlevnad.

5.2.1 Grad av jämförbarhet över tid
Resultaten generellt visar att graden av efterlevnad har förbättrats över tiden och samtliga
företag har sin lägsta eller en av sina lägsta grader av efterlevnad år 2005. Detta är i linje med
Carlin och Finchs (2009) motivering av att den låga graden av efterlevnad berodde på att
studien baserades på år 2005 då företagen inte hade erfarenhet av att tillämpa regeln.
Resultaten visar även vacklande mellan ökning och minskning av graden av efterlevnad över
tiden. Telias grad av efterlevnad minskar år 2007 till 55 % trots att graden av efterlevnad är
64 % år 2006 och samma minskning sker år 2010. Millicoms grad av efterlevnad ökar 2009
till 36 % och minskar år 2010 och 2011 till 27 % samt den minskar år 2015 till 27% trots
ökningen året före. Tele2:s grad av efterlevnad år 2006 är 64 % och den minskar till 55% från
2007 år till 2010, samt ökar igen från år 2011 med 64 %. Detta är ett förväntat resultat
eftersom företagen vacklar med att uppfylla kravpunkterna det vill säga vacklande med
graden av efterlevnad. Enligt Marton (2008) finns ett förhållande mellan rapportering och
efterlevnad. Detta minskar överensstämmelsen med Carlin och Finchs (2009) motivering.
Som följd därav stämmer resultaten delvis med Carlin och Frichs (2009) studie. Detta kan
motiveras med att graden av efterlevnad ökar för alla företagen förutom för Millicom.
Millicoms grad av efterlevnad varierar mellan ökning och minskning och har samma grad av
efterlevnad på det första och de sista åren i tidsperioden. Anledningar till detta som har
nämnts tidigare i detta kapitel, kan bero på företags grad av ovilja eller på grund av att
påföljder är små, vilket skapar inte incitament hos företagen att efterleva regeln (Gauffin et
al., 2016). Detta kan även vara beroende på ett konkurrens perspektiv, där företaget inte vill
visa mer informationen än nödvändigt i jämförelse med andra företagen i sitt branch. Detta
påverkar grad av efterlevnad som i sin tur påverkar grad av jämförbarhet över tiden. Detta kan
indikera på att grad av erfarenhet med att tillämpa IAS 36 kan påverka grad av efterlevnad
med som i sin tur påverkar graden av jämförbarhet.

5.2.2 Grad av jämförbarhet mellan företag
Resultaten visar att graden av efterlevnad är olika mellan företagen och med en stor skillnad,
där Telia har den högsta graden och Com Hem har den lägsta och Millicom är det enda
företaget som har samma grad av efterlevnad år 2005 och år 2015. Den skillnaden påverkar i
sin tur graden av jämförbarhet på ett negativt sätt, då ett företag ökar graden av efterlevnad
något år och ett annat företag visar en minskning eller stabilisering med sin grad av
efterlevnad för samma år. 2015 ökar Telias grad av efterlevnad men minskar för Millicom
samma år. Den stora skillnaden i utsträckning av graden av efterlevnad mellan företagen och
skillnaden i ökning och minskning under samma år leder till att minska graden av
jämförbarhet mellan företagen. Där visar Telia, Tele2 och Com Hem en ökning av graden av
efterlevnad för år 2015 medan Millicoms grad av efterlevnad minskar för detta år. Detta
skillnad med graden av efterlevnad minskar överensstämmelsen med tidigare studier som
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visar att jämförbarheten är högre hos företagen som tillämpar IFRS (DeFond et al.,
2011)(Brochet et al., 2013).
Resultaten visar även att företagen skiljer sig åt när det gäller att lämna rapportering eller
motivering av sina viktiga antaganden, vilket är ett krav enligt IAS 36. Utifrån
företagensnoter för år 2015 är det märkbart att alla företagen inte lämnar upplysningar enligt
regeln. Com Hem anger inte om diskonteringsränta är före eller efter skatt. Enligt Carlsson et
al. (2013) studie är det 11 % av företagen där det är oklart om de använt sig av ränta före eller
efter skatt. Millicom och Com Hem använde sig av en prognosperiod på mer än fem år utan
motivering. Resultaten stämmer överens med Petersen och Plenborg (2010) studie som visar
att 5 av 41 företag använde en prognosperiod på mer än tio år vilket inte överensstämmer med
regeln. Resultaten motsvarar även resultat av Carlin och Finch (2010) studien som visar att
upplysningar om antaganden är ofullständiga.
Förklaring till skillnaden gällande graden av efterlevnad kan vara på grund av att IFRS är en
principbaserad regel och detta leder i sin tur till en subjektiv tolkning eller med andra ord
olika tolkningar mellan företagen. Detta påverkar graden av efterlevnad som i sin tur påverkar
graden av jämförbarhet.
Som har nämts ovan, visar resultaten av denna studie att graden av efterlevnad är olika mellan
företagen, trots att alla företagen är börsnoterade och på large-cap listan vilket betyder att är
det obligatoriskt att tillämpa IFRS 3. Enligt Barth et al. (2012) är jämförbarheten större för de
företag som tillämpar IFRS obligatoriskt. Skillnaden är inte i överensstämmelse med IFRS
syfte att öka jämförbarheten genom att minska skillnader i finansiella rapporter mellan
företagen. Den exakta anledningen till skillnaden mellan företagen kan bero på många olika
orsaker, både interna och externa. Det kan vara på grund av marknadens behov eftersom
företagen driver sina verksamheter i olika länder.
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6 SLUTSATS
__________________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras studiens slutsats med svar på de övergripande frågesrällningarna.
Slutligen lämnas förslag till fortsatt forskning.
__________________________________________________________________________

6.1 Studiens slutsatser
Syftet med denna studie är att beskriva hur väl börsnoterade företag i telekombranschen
efterlever kravet på nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36, och jämföra hur
efterlevnaden av nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 förändras under
tidsperioden 2005–2015. Forskningsfrågor i denna studie är:
I vilken utsträckning efterlever börsnoterade företag i telekombranschen IAS 36 vid
krav på nedskrivningsprövning av goodwill?
Det är svårt att svara på frågan om utsträckning av efterlevnad för hela telekombranschen i
börsnoterade företag eftersom svaret helt beror på företag och år. Studien visar en stor
skillnad i graden av efterlevnad mellan företagen och över tiden. Studien visar att olika
företag följer kravet på nedskrivningsprövning i olika utsträckning. Studien visar även en
skillnad i graden av efterlevnad gällande alla kravpunkter mellan företagen och över tid. I och
med att två av fyra företag har en grad av efterlevnad över 50 procent under tio av elva år kan
det vara möjligt att dra slutsatsen att graden av efterlevnad är 50 procent vilket är relativt låg.
Hur förändras efterlevnaden av IAS 36 bland börsnoterade företag i telekombranschen
i takt med att företagen får erfarenhet av att redovisa goodwill enligt denna regel?
Generellt visar studien att graden av efterlevnad av IAS 36 förbättras med tiden, vilket kan
betyda att graden av efterlevnad kan påverkas av erfarenhet. Trots att alla fyra företag visar
olika förbättringsgrader av efterlevnad och även visar ett vacklande mellan ökning och
minskning under hela tidsperioden. Det är graden av efterlevnad för endast ett av fyra företag
som försämras medan resten har förbättrats i olika utsträckning. På det stora hela visar studien
att erfarenhet påverkar graden av efterlevnad och därmed förbättras graden av efterlevnad
med tiden.

6.1.1 Avslutande diskussion
Alla de tre anledningarna som undersöks i studien har påverkan på graden av efterlevnad, men
utifrån analysen har graden av ovilja störst påverkan, graden av erfarenhet har näst störst
påverkan och graden av komplexitet har minst påverkan. Teoretiskt bidrar studien till att öka
förståelsen av anledningar som påverkar graden av efterlevnad. Detta leder till ett praktisk
bidrag för revisorer vid tillämpning av årsredovisningar eller redovisningsberättelser med att
förstå anledningar kan revisorer tillämpa regeln med en högre grad. Med en kvantitativ metod
är det omöjligt att veta anledningar till variationer mellan företag. Därför skulle en studie med
en kvalitativ metod ge en djupare förståelse om orsaken till att graden av efterlevnad är olika
mellan företagen och vilka specifika anledningar som leder till detta.
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6.2 Förslag för vidare forskning
Eftersom studien visar stora skillnader mellan graden av efterlevnad hos företagen och över
tid och eftersom det råder oklarhet om orsaken till detta skulle det vara intressant att
komplettera samma studie med intervjuer med revisorer.
Ett annat spår är att jämföra samma bransch mellan olika länder. Detta skulle hjälpa till att ge
en generell uppfattning om graden av efterlevnad av regeln är olika mellan länder. En annan
vinkel kan vara att undersöka graden av efterlevnad av en annan regel som exampelvis IAS
38.
Det vore även intressant att jämföra efterlevnaden mellan flera företag över en bestämd
tidsperiod. Detta för att skapa en större förståelse av efterlevnad av nedskrivningsprövning
och att undersöka om graden av efterlevnad är beroende av i vilken bransch företaget är.
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BILAGA 1: IAS 36 p. 134
Ett företag skall lämna den information som krävs enligt (a)-(f) för varje
kassagenererande enhet (grupper av enheter) för vilken det redovisade
värdet för goodwill eller för immateriella tillgångar med obegränsade
nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten (gruppen av enheter)
är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för
goodwill eller för immateriella tillgångar med obegränsade
nyttjandeperioder
a) det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen
av enheter),
b) det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade
nyttjandeperioder som fördelas på enheten (gruppen av enheter),
c) den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters)
återvinningsvärde har fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller
verkligt värde minus försäljningskostnader),
d) om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på
nyttjandevärde
i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket
företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser för den
period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna.
Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens
(gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt,
ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det
värde eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande,
huruvida det värdet eller de värdena återspeglar tidigare
erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med
externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och
varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa
informationskällor,
iii. den period över vilken företagsledningen har prognostiserat
kassaflöden baserat på finansiella budgetar/prognoser som
fastställts av företagsledningen och när en period som är längre
än fem år används för en kassagenererande enhet (grupp av
enheter), en förklaring till varför den längre perioden är
motiverad,
iv. den tillväxttakt som används för att extrapolera
kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av de senast
gjorda budgetarna/prognoserna, och motivet till att använda en
37

tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de
produkter, branscher eller land eller länder i vilket företaget är
verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen av
enheter) är avsedd,
v. den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som
tillämpas på kassaflödesprognoserna,
e) om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på
verkligt värde minus försäljningskostnader, den metod som används för
att fastställa verkligt värde minus försäljningskostnader. Om verkligt
värde minus försäljningskostnader inte fastställs 16 med hjälp av ett
observerbart marknadspris för enheten (grupper av enheter) skall
följande upplysningar också lämnas
i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket
företagsledningen har baserat sitt fastställande av verkligt värde
minus försäljningskostnader. Viktiga antaganden är sådana
antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters)
återvinningsvärde är mest känsligt,
ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det
värde eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande,
huruvida det värdet eller de värdena återspeglar tidigare
erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med
externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och
varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa
informationskällor,
f) om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket
företagsledningen har baserat sitt fastställande av enhetens (gruppen av
enheters) återvinningsvärde skulle innebära att enhetens (gruppen av
enheters) redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde
i. det belopp med vilket enhetens (gruppens av enheter)
återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde,
ii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet,
iii. det belopp med vilket värde som innefattats i det viktigaste
antagandet måste ändras, efter det att eventuella följdeffekter av
ändringen på de andra variabler som använts för att beräkna
återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (grupperna av
enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda
redovisade värde.
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