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SAMMANFATTNING 

 

Samarbetet mellan IASB och FASB med att ta fram en enhetlig redovisningsstandard för 

företagsförvärv har pågått några år. Den andra fasen av samarbetet har resulterat i förslaget 

Business Combinations fas II. I denna undersökning tas fasta på de mest omdiskuterade 

förändringarna som förslaget medför jämfört med nuvarande IFRS 3 Business Combinations. 

Studien belyser förändringarnas påverkan på balans- och resultatrapporten och huruvida de 

finansiella rapporterna kommer att ge bättre information till intressenterna tack vare förslaget. En 

av de mest diskuterade förändringarna i förslaget är tillämpningen av full goodwillredovisning, 

som blir resultatet av att ett striktare enhetsperspektiv anläggs. Redovisningsinformationen 

påverkas även av att den totala förändringen av ansats har gått från en anskaffningsvärdebaserad 

till en verkligt värdebaserad. Utifrån de effekter som identifieras utvärderas om förslaget bör 

antas i sin helhet.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The joint project between IASB and FASB to assess homogenous financial accounting standards 

has been in progress for a couple of years. The second phase of the collaboration has resulted in 

the Proposed Amendments to IFRS 3 Business Combinations. This thesis focuses on the most 

controversial changes with the proposition, compared to the present IFRS 3 Business Combinations. 

The study enlightens the effects that the changes have on the balance sheet and in the income 

statement. Further, if the financial reports shows better information to the interested parties as a 

consequence of the proposition. One of the most controversial changes in the proposition is the 

application of full goodwill method, which is the result of a stricter application of an entity theory. 

The accounting information is also influenced by the complete change of valuation from 

measuring cost to fair value measurement. The effects of the proposition are identified, and 

thereafter a statement is made whether the proposition should be accepted or not.  
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INLEDNING 

Detta första kapitel inleds med en bakgrund av det ämne som skall undersökas i studien. En 

problemdiskussion leder sedan fram till de frågor som skall besvaras för att uppfylla syftet med 

uppsatsen.  
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1. Introduktion 

Denna studie behandlar International Accounting Standards Boards (IASB) standard om 

redovisning av företagsförvärv. Det har nyligen kommit ut ett förslag på ändring av denna 

standard. I bakgrunden nedan ges information som ligger till grund för den problemdiskussion 

som sedan följer. I slutet av detta kapitel anges studiens avgränsningar och begränsningar som 

ramar in studiens utsträckning.  

 

 

1.1 Bakgrund  

År 2002 ingick IASB och amerikanska Financial Accounting Standards Board (FASB) ett avtal 

om att utveckla högkvalitativa och internationellt gångbara standarder. Detta avtal kallas ”the 

Norwalk Agreement” och är början till ett samarbete att konvergera sina respektive 

redovisningsregler för att företag runt om i världen skall presentera mer jämförbara finansiella 

rapporter. (IASB Press release 2003-12-15) 

 

De båda organisationerna har varsin standard som behandlar redovisning av företagsförvärv. 

Inom IASB kallas den International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 och inom FASB heter 

den Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 141. Även dessa två standarder ingår i 

samarbetet att skapa högkvalitativa och enhetliga regler världen över. Då redovisningen av 

företagsförvärv skiljer sig åt enligt de båda organisationernas standarder, krävs stora 

ansträngningar för att harmoniseringsarbetet skall fungera smidigt. En diskussion har pågått i 

några år, både inom FASB och inom IASB, om huruvida en enhetlig internationell standard för 

redovisning av företagsförvärv är möjlig.  

 

Redan i juli 2001 började IASB att utforma den första fasen av utarbetandet av högkvalitativ 

redovisningsstandard för företagsförvärv. Resultatet blev IFRS 3 som i mars 2004 ersatte den 

tidigare standarden angående koncernredovisning IAS 22. Denna standard är ett led i projektet 

att förbättra kvaliteten i redovisningen av förvärv, goodwill och immateriella tillgångar. 

(www.iasb.org a) 

 

Under sommaren 2005 framlades ett förslag på hur IASBs och FASBs redovisningsregler för 

företagsförvärv kan konvergeras ytterligare och bli mer enhetliga. De båda organisationerna har 
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gemensamt utarbetat förslaget, Business Combinations fas II1, som skall börja gälla den 1 januari 

2007, om det antas. Denna nya version av respektive standard kommer att ersätta de nuvarande 

reglerna IFRS 3 och SFAS 141. Trots att förslaget om gemensam standard är utformat av IASB 

och FASB tillsammans, återstår det fortfarande vissa punkter som inte är identiska. 

(www.iasb.org b)  

 

IASB har uttryckt att en internationell och enhetlig standard för företagsförvärv kommer att 

innebära en ökad jämförbarhet av företagens finansiella rapporter. Detta eftersom effekterna av 

ett förvärv kommer att vara desamma oavsett var i världen förvärvet sker, givet att företaget 

redovisar enligt den konvergerade standarden. Företagets intressenter kommer då att kunna 

avgöra vilka fördelar och risker förvärven medför, vilket i förlängningen kan innebära ökade 

möjligheter till finansiering av externa investerare. (www.iasb.org b)  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

I betraktandet av ett företags redovisning anläggs vanligtvis antingen ett enhets- eller ett 

ägarperspektiv. Valet av perspektiv har betydelse inte enbart på resultat- och balansräkningens 

utformande, utan även på värderingen av tillgångar och skulder. I ett enhetsperspektiv ses 

företaget/koncernen som en odelbar enhet där företagsenheten står i centrum. I ett 

ägarperspektiv däremot anses företaget/koncernen vara en delbar enhet och det är 

majoritetsägarnas intresse som är av störst vikt, varför även de finansiella rapporterna måste vara 

utformade utifrån deras behov. (Eriksson 2002) 

 

Beroende på vilket av dessa perspektiv som tillämpas kommer redovisningen således att se olika 

ut. IASB har valt att anlägga ett enhetsperspektiv, vilket framgår i IFRS 3. I förslaget Business 

Combinations fas II anläggs ett striktare enhetsperspektiv. Enhetsperspektivet har diskuterats i 

många år, främst av Maurice Moonitz, som var den första att tillämpa teorin på 

koncernförhållanden, och Lennart Eriksson som har byggt sin grundmodell på Moonitz 

resonemang. Teorierna om enhetsperspektiven skiljer sig åt beroende på grad av strikthet.  
 

Förslaget, som nämnts ovan, innebär en del förändringar av standarden för företagsförvärv. I och 

med den striktare tillämpningen av enhetsperspektivet är en av de mest omdiskuterade 

förändringarna att den totala förvärvade goodwillen skall redovisas och fördelas på både 

                                                 
1 Benämns även IFRS 3 fas II i uppsatsen. 
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koncernintresse2 och minoritetsintresse. Ytterligare förändringar uppstår till följd av förslaget, 

varför det är av intresse att analysera dessa närmare.  

 

• Vilka är de mest diskuterade förändringarna i förslaget Business Combinations fas II? 

 

Målet med en enhetlig standard är att underlätta jämförelsen mellan företags finansiella rapporter. 

Då förslaget innebär förändringar i redovisningen av företagsförvärv blir en undersökning av de 

följder förändringarna får för företagen relevant att genomföra. 

 

• Vilka effekter får förändringarna i resultat- och balansräkningen? 

 

Redovisningsinformationen som ges i de finansiella rapporterna är till för att intressenter till 

företaget/koncernen skall kunna följa upp gjorda investeringar och ta beslut om eventuella 

investeringar med mera. Därför är det viktigt att de redovisningsstandarder som ligger till grund 

för denna information underlättar för användarna av de finansiella rapporterna. Därmed uppstår 

följande fråga: 

  

• Bidrar förslaget Business Combinations fas II till bättre information till intressenter/användare av 

finansiella rapporter? 

 

 

1.3 Syfte 

Ovanstående problemdiskussion beskriver det ämne som ämnas utredas i denna uppsats. De 

frågor som ställts i texten ovan skall besvaras för att uppfylla syftet med uppsatsen, som är:  

 

Att utreda vilka förändringar och effekter ett införande av Business Combinations fas II har på de finansiella 

rapporterna samt om förslaget ökar användarnas informationsnytta. Med hjälp av detta skall ställning tas till om 

förslaget bör antas eller inte. 

 

 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 

I denna studie definieras informationsnytta såsom att nytta erhålls av information som ger 

upphov till att ekonomiska beslut kan tas. 
                                                 
2 Koncernintresse = majoritetsintresse 
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IASB och FASB har tillsammans utvecklat detta nya förslag om en konvergerad standard för 

företagsförvärv. Detta innebär dock inte att standarden kommer att vara exakt lika inom de båda 

organisationerna efter en eventuell implementering. I denna uppsats fokuseras endast på IASBs 

del av detta samarbete, även om FASB nämns i vissa delar för att understryka att det är en 

gemensam standard. Detta innebär att koncentrationen ligger på IFRS 3 och Business 

Combinations fas II. Andra eventuella regler som kan komma att beröras av förändringarna i 

ovanstående standarder, så som IAS 19 Ersättning till anställda, IAS 36 Nedskrivningar, IAS 37 

Avsättningar och eventualförpliktelser, IAS 38 Immateriella tillgångar kommer inte att beröras djupare.  

 

Hänsyn är inte tagen till de skatteeffekter som eventuellt skulle kunna uppstå på grund av 

förslaget då kopplingen mellan redovisning och beskattning inte finns i alla de länder som 

tillämpar IASBs regler. En annan anledning till varför effekterna inte berörs är att i Europa är 

IASBs regler enbart tvingande på börsnoterade koncerner som inte är skatteobjekt.  

 

Undersökningen har utförts i Sverige, men studien är internationellt omfattande då IASBs 

redovisningsregler tillämpas i företag i många länder runt om i världen. Valet att skriva denna 

uppsats på svenska är främst att lite information inom ämnet finns skrivet på svenska. Genom 

denna uppsats tillförs sådan information. Med detta sagt understryks ändå att vissa engelska ord 

och uttryck förekommer i studien för att inte misstolka den ursprungliga betydelsen.  

 

Insamlingen av all information i denna studie har utföras mellan den 31 oktober 2005 och den 9 

januari 2006. 
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UNDERSÖKNINGENS UTFORMNING 

I detta metodkapitel redogörs för de val som gjorts vid utförandet av undersökningen. Dessa 

motiveras utifrån metodlitteraturen.  
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2. Undersökningsmetod 

Nedan redogörs för hur denna studie har utförts. Under arbetets gång har medvetna val gjorts 

med avseende på tillvägagångssätt och disposition. Bland annat hur data har insamlats i denna 

studie beskrivs i kommande kapitel.  

 

 
2.1 Studiens omfattning 

För att kunna identifiera problemställningen när en studie genomförs är det lämpligt att definiera 

om studien är en intensiv studie som går på djupet eller en extensiv studie som går på bredden. 

Enligt Jacobsen (2002) syftar en intensiv studie till att få fram så många nyanser och detaljer av 

fenomenet som undersöks som möjligt. Dessutom eftersöks total förståelse för förhållandet 

mellan undersökningsenheten och det sammanhang som undersökningsenheten ingår i. En 

extensiv undersökning däremot, ger en bättre möjlighet att dra allmänna slutsatser om resultaten 

från ett stickprov till en population.  

 

En intensiv studie präglas av att det är få enheter som undersöks med många variabler. (Jacobsen 

2002) Denna studie är av intensiv karaktär, då den fokuserar på att utvärdera hur redovisningen 

av företagsförvärv förändras i och med förslaget Business Combinations fas II. Det är alltså 

fenomenet, den verkliga händelsen, som ligger i fokus och studien görs för att förstå olika 

effekter på redovisningen som uppstår genom en utveckling av föreställningsramen som ligger till 

grund för standarden. 

 

 

2.2 Grad av öppenhet  

Eftersom denna undersökning inte syftar till insamling av siffror, vilket i och för sig kan anses 

vara mer effektivt då siffror är lättare att sammanställa och analysera, kommer informationen 

som eftersträvas att vara av kvalitativ sort, i form av redovisningsinformation om företagsförvärv. 

En öppen, kvalitativ ansats lägger fokus på detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare. (Jacobsen 2002) Uppgiftslämnare i denna studie består av IASB via sitt förslag 

Business Combinations fas II, författare till comment letters angående förslaget, respondenter i 

de intervjuer som har genomförts samt författarna till de teorier som behandlas.  
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Flexibiliteten i problemställningen är påtaglig i en öppen ansats då den kan ändras efterhand som 

mer information insamlas. I figur 1 nedan avbildas sambandet mellan de olika stadierna i 

studieprocessen. Alla delar och stadier i uppsatsen har påverkat och utvecklat varandra.  

 

Figur 1 Kvalitativ undersökningsprocess, Jacobsen s 143 

 

Studiens ursprungliga frågeställning har ändrats i takt med att ny kunskap insamlats, exempelvis 

genom intervjuer och annan informationsinsamling. En grundläggande öppen ansats har flytande 

gränser mellan de olika faserna som en undersökningsprocess består av. Analysen har påverkats 

av eventuell ny information som framkommit, vilket innebär att skiljelinjen mellan analys och 

datainsamling är relativt oklar. (Jacobsen 2002) 

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

I denna studie är empirin utgångspunkten, verkligheten förklaras sedan utifrån teorier om ämnet. 

Som synes i figur 2 nedan, skiljer sig tillvägagångssättet under uppsatsens gång från dess 

disposition (se innehållsförteckning). Verkligheten förklaras av valda teorier för att sedan 

analysera vad förslaget innebär i teoretisk mening.  

 

Analys 
Undersökningsuppläggning 

Problemställning 

Datainsamling 
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Figur 2 Tillvägagångssätt 

 
Den empiriska verkligheten i denna uppsats utgörs av förslaget Business Combinations fas II och 

de åsikter som framkommit i comment letters från privatpersoner och organisationer som på 

olika sätt berörs av förslaget. Även åsikter från personer insatta på ämnet koncernredovisning har 

framkommit i de intervjuer som genomförts. Den teoretiska referensramen utgörs av teorier 

kring koncernredovisning samt enhetsperspektiv. Det senare har en betydande roll i detta kapitel 

då det är väsentligt att beskriva den föreställningsram som ligger till grund för både IFRS 3 och 

IFRS 3 fas II. Även teorier om intressenter och deras informationsbehov beskrivs. Med hjälp av 

empirin och teorigrunden kunde slutsatser dras om hur förslaget påverkar de finansiella 

rapporterna samt hur informationsnyttan förändras för de olika ägargrupperna och andra 

intressenter.  

 

 

2.4 Litteratur och källor 

När en undersökning utförs insamlas information för att bygga upp en referensram och empiri. 

Enligt Skärvad och Lundahl (1999) kan datakällor delas in i två kategorier, dokument och 

människor. Dokument kan innebära böcker och artiklar, medan information från människor ofta 

insamlas i intervjuer och enkäter. Båda typerna av information kan utgöras av primär- eller 

sekundärdata. Primärdata innebär att informationen insamlas i det syfte som tillhör studien. I 

Business Combinations fas II

• Förslaget Business Combinations fas II 
• Intervjuer angående förslaget 
• Comment letters angående förslaget 

Teoretisk referensram

• Teori kring koncernredovisning 
• Teori kring enhetsperspektiv 
• Teori kring intressenter och informationsbehov 

Analys

Effekten i balans- och resultaträkningen samt effekter på 
informationsnyttan 
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denna studie har primärdata insamlats genom intervjuer med personer som har kunskap om 

Business Combinations fas II och om ämnet koncernredovisning. Detta för att skapa en så god 

kunskapsgrund i det studerade ämnet som möjligt. Mer om intervjumetod finns i stycke 2.5. Även 

vissa comment letters har studerats. Det finns många intressenter som har sänt in remissvar till 

IASB angående förslaget Business Combinations fas II. Ett urval av dessa har gjorts med 

avseende på vad som är relevant för denna uppsats. För att comment letters skall anses vara 

relevanta skall åsikter och den kritik som rör IASBs del av förslaget (IFRS 3) samt åsikter kring de 

förändringar som behandlas i uppsatsen behandlas i remissvaren. Det har inte tagits hänsyn till 

författarnas anseende vid urvalet, då det är åsikterna från användare av standarden som anses 

vara det intressanta. Intressenterna till de comment letters som används i uppsatsen presenteras i 

källförteckningen. 

  

Information som används i uppsatsen, men som har insamlats i ett annat syfte, benämns 

sekundärdata. (Skärvad och Lundahl 1999) Även dessa data tjänar ett kunskapsbyggande syfte om 

det studerade ämnet. I denna studie består sekundärdata av artiklar och litteratur angående IFRS 

3, förslaget Business Combinations fas II, Moonitz enhetsteori och Erikssons grundmodell samt 

andra teorier.  

 

2.4.1 Litteratur- och källkritik 

Ett kritiskt granskningssätt har anlagts vid insamlandet av information för att osäkerheten i 

slutsatserna skall minimeras. För att källor skall anses utgöra trovärdig grund för undersökningen 

måste de testas för reliabilitet och validitet. Processen att samla information har varit kontinuerlig, 

varför både informationens reliabilitet och validitet utvärderats under hela uppsatsprocessen. 

Dessutom har relevanskriteriet avgjort vilken information som bör ingå i undersökningen. 

(Wiedersheim-Paul och Eriksson 1997) Den information som har insamlats till det teoretiska 

kapitlet utgörs av doktorsavhandlingar, koncernrelaterad litteratur och artiklar som behandlar 

redovisningsekonomiska teorier. Denna typ av information kan anses utgöra basen för 

undersökningen, men trovärdigheten kan alltid ifrågasättas. I vissa fall har artiklarna varit 

kortfattade, ibland mer utförliga. Vissa teorier har varit svåra att få en djupgående bild av, då de 

antingen varit alltför ytligt beskrivna i artiklarna, eller varit alltför omfattande för att de skall 

täckas in i undersökningen. Deras relevans är dock ändå hög, eftersom de utgör viktiga 

komplement för det fortsatta analytiska arbetet. Dessutom är författarna till dessa artiklar erkända 

ekonomer varför denna information är trovärdig.  
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Inte alla de comment letters som inkommit på förslaget har studerats, vilket innebär att ett 

subjektivt val gjordes. Det finns cirka 300 comment letters på IASBs hemsida men endast cirka 

en tredjedel studerades. Det gjordes ett urval utifrån kriteriet att de skulle representera, för denna 

studie, relevanta åsikter om förslaget Business Combinations fas II. På grund av de 

relevanskriterier som angetts ovan gallrades vissa comment letters bort där personer eller 

organisationer hade kritiserat annan information än den som var väsentlig för uppsatsen. Till 

exempel var många comment letters riktade sig endast till SFAS 141, FASBs svar på IASBs IFRS 

3, varför de inte var relevanta att inkludera i denna undersökning.  

 

 

2.5 Intervjumetod 

Nedanstående personer har intervjuats för att komplettera informationen i förslaget Business 

Combinations fas II. Detta för att belysa de viktigaste förändringarna och åsikter om vilka 

effekter de eventuellt har. Även respondenternas åsikter angående förslaget i helhet framkom, 

vilket utgör ett komplement till de comment letters som har undersökts. 

 

 Sven-Arne Nilsson, Redovisningsspecialist på Deloitte Malmö, e-postkontakt. 

 Sven-Åke Svenblad, F.d. koncernredovisningschef i Volvo och ledamot i 

Redovisningsrådet, telefonintervju och e-postkontakt. 

 Lennart Eriksson, Docent i företagsekonomi, telefonintervju. 

 Jörgen Nilsson, Kvalificerad redovisningsexpert på KPMG Stockholm, e-postkontakt. 

 

Dessa respondenter innehar stor kunskap på området koncernredovisning samt IFRS 3 varför de 

utvaldes att medverka i denna studie. Tack vare tidigare skriven uppsats3 återupptogs kontakt 

med respondenterna i denna. De i sin tur rekommenderade ovanstående personer som alla är 

inlästa på förslaget Business Combinations fas II.   

 

Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa forskningsintervjun till syfte att ”… förstå ämnen från 

livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”. (Kvale 1997 s 32) Intervjuerna som har 

genomförts hade som syfte att ge en djupare förståelse för förslaget om förändringar i 

redovisningsstandarden för företagsförvärv. Informationen som framkom bekräftade även att 

förändringarna som ligger i fokus i denna studie är de mest omtalade.  

 

                                                 
3 Företagsförvärv enligt IFRS 3 (kandidatuppsats) av Maria Andersson och Sanna Holmberg 
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För att organisera och lägga fokus på det som avsågs att undersökas, användes en blandning av 

en strukturerad och fri intervjumetod. (Skärvad och Lundahl 1999) Frågorna var till stor del 

färdigformulerade (se bilaga) och hade en bestämd ordningsföljd, men det fanns även plats för 

inslag av tilläggsfrågor och öppna svar. Ledande frågor försöktes att undvikas för att ge 

respondenten chans att berätta och beskriva på sitt eget sätt, utifrån sin egen uppfattning och 

förkunskap. Dessutom eftersträvades inledande frågor för att på det sättet få beskrivande svar. 

(Kvale 1997)  

 

Registrering av intervjuerna är viktig för att kunna visa grundmaterialet som sedan tolkats och 

analyserats. Därför bör intervjuerna registreras genom ljudupptagningar och/eller genom 

noggranna anteckningar. (Wiedersheim-Paul och Eriksson 2001) Två av intervjuerna utfördes via 

telefon i ett så kallat trepartssamtal, där noggranna anteckningar togs av de båda intervjuarna, 

eftersom ljudupptagningar är svåra att göra på detta sätt. De resterande två intervjuer skedde i 

form av e-postkontakt där svaren som mottogs redan var skriftligen registrerade. Oavsett om det 

gällde en intervju via telefon eller e-post skickades intervjufrågorna per e-post till respondenten 

några dagar innan svaren förväntades att mottagas.   

 

2.5.1 Intervjukritik 

Antalet intervjuer som har genomförts är starkt begränsat, men eftersom kvalitetskravet är 

överordnat kvantitetskravet i denna studie har detta mindre betydelse. (Kvale 1997) 

 

När intervjuer genomförs via telefon och e-post kan kontakten som intervjuaren och 

respondenten kan uppnå vid en vanlig intervju samt kroppsspråk gå förlorade. Anledningen till 

valet att genomföra de förstnämnda intervjuerna var att intervjuer tar tid att genomföra och de 

tilltänkta respondenterna befinner sig i vitt skilda delar av Sverige. På detta sätt kunde 

informationen snabbare och smidigare insamlas.  

  

De svar som erhållits via e-postkontakt har i vissa fall varit korta och inte så utförliga som 

eftersträvats. Det fanns dessutom inte samma chans till uppföljning i form av följdfrågor och 

klargöranden som vid till exempel telefonintervjuerna. Detta motverkades dock genom en 

kontinuerlig kontakt med respondenterna via e-post även efter att intervjusvaren hade mottagits.  

 

När intervjuerna genomfördes skedde en rad tolkningar. När respondenten svarade skedde en 

undermedveten tolkning hos intervjuarna. Senare när intervjusvaren sammanställdes i text, 
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tolkades svaren ytterligare. För att sluttexten skulle stämma överens med vad respondenten avsåg 

med sitt svar skedde en uppföljning i form av att respondenten, vid önskan, fick verifiera texten 

som ingår i uppsatsen.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

I teorikapitel beskrivs de teorier som är tillämpbara för att förklara studiens empiriska 

information. Teorierna behandlar koncernredovisning och dess användares informationsbehov.  
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3. Företagsförvärv och koncernredovisning 

I detta kapitel redogörs för de teorier som kan hjälpa till att förklara uppsatsens empiriska 

information. Hur ett förvärvat företag konsolideras i en koncern påverkar dess resultat- och 

balansräkning, men även intressenternas och deras användning av information påverkas av den 

föreställningsram och därmed den konsolideringsmetod som används. Dispositionen i detta 

kapitel redogörs i figur 3 nedan.  

 

 

Figur 3 Teoretisk referensram 

 
3.1 Inledning 

Nedan redogörs för hur ett förvärvat företag konsolideras i en koncern. Först visas en 

sammanfattande bild som förklarar de olika stegen, i stycke 3.2 till 3.4 ges sedan en utförligare 

beskrivning. 

 

I figur 4 nedan visas hur konsolideringsmetod bestäms4:  

 

1. Vid upprättandet av koncernredovisningen måste först avgränsning i tiden ske, för att 

definiera vilken typ av transaktion som skett, förvärv eller samgående.  

                                                 
4 Då fokus i denna studie ligger på förvärvsmetoden med enhetsperspektiv och därmed full konsolidering, är det 
övriga gråmarkerat.   

3.4 Det förvärvade företagets 
förhållande till moderföretaget  

Teoretisk referensram

3.2 Typ av transaktion 

3.3 Föreställningsram

3.1 Inledning

3.5 Information till intressenter
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2. Hur informationen om koncernen sedan utformas beror på vilken föreställningsram 

koncernen tillämpar, ägarteori eller enhetsteori. Föreställningsramen väljs efter huruvida 

det utomstående ägarintresset skall inkluderas eller inte. 

3. Sist avgörs vilken typ av förhållande det förvärvade företaget har till moderföretaget; 

dotterföretag, joint venture eller intresseföretag.  

 

 

Figur 4 Konsolidering 

 

3.2 Typ av transaktion 

Konsolidering av ett förvärvat företag i koncernredovisningen kan ske på flera sätt, beroende på 

hur förvärvet gått till, samt hur stor del av ett företag som förvärvas. Utgångspunkten är att 

3. Det förvärvade företagets förhållande till moderföretaget 

Full 
konsolidering, 
med ägd eller 
full goodwill 

(dotterföretag) 

Full konsolidering, 
exkl. 

minoritetsintressets 
andel av övervärden 

(dotterföretag) 

Proportionell 
konsolidering 
(joint venture) 

Summarisk 
konsolidering 
(intresseföretag) 

 

1. Typ av transaktion

Förvärvsmetoden

FörvärvSamgående 

Poolningsmetoden eller 
Fresh Start metoden 

Enhetsperspektivet 

Enhetsteori 

2. Föreställningsram

Ägarperspektivet 

Ägarteori
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bestämma värderingsmodell utifrån den transaktion som skett, det vill säga förvärvsmetoden vid 

ett övertagande, eller poolningsmetoden samt fresh start metoden vid samgåenden (se figur 5 

nedan). 

 

Figur 5 Typ av transaktion 

 

 

3.2.1 Värderingsmetoder 

Förvärvsmetoden och poolningsmetoden var förr de mest frekvent använda värderings-

metoderna, men på senare år har poolningsmetoden stött på motstånd då flera av de stora 

standardsättarna har förbjudit användandet av denna metod. Dessa båda metoder kommer att 

förklaras mer ingående nedan. En helt ny värderingsmetod är fresh start metod. Även denna 

metod kommer att förklaras nedan. Dessa tre värderingsmetoder speglar vilken typ av transaktion 

som har skett.   

 

Förvärvsmetoden  

Vid tillämpning av förvärvsmetoden måste en förvärvare identifieras och förvärvet betraktas ur 

det förvärvande företagets synvinkel. Moderföretaget som erhåller bestämmande inflytande över 

det andra företaget är den identifierade förvärvaren. Detta företag förvärvar det andra företagets 

nettotillgångar och redovisar övertagna tillgångar och skulder, inklusive sådana som det 

förvärvade företaget inte tidigare redovisat. (IFRS/IAS i Sverige 2005)  

 

Det förvärvade företagets tillgångar och skulder omvärderas så att samma redovisningsprinciper 

tillämpas i dotterföretag som moderföretag. Moderföretagets egna tillgångar och skulder 

omvärderas inte i samband med förvärvet, då de inte påverkas av transaktionen. 

Anskaffningskostnaden för förvärvet skall, vid förvärvstillfället, fördelas på de övertagna 

1. Typ av transaktion

Förvärvsmetoden

FörvärvSamgående 

Poolningsmetoden eller 
Fresh Start metoden 
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tillgångarna och skulderna. (IFRS/IAS i Sverige 2005) Köpesumman skall i teorin motsvara de 

förvärvade nettotillgångarnas marknadsvärde, men dessa summor sammanfaller sällan i praktiken. 

I dessa lägen uppstår ett övervärde eller undervärde, inklusive goodwill respektive negativ 

goodwill. (Wolk et al. 2001, Ljungberg och Phillips 1997)  

 

Poolningsmetoden  

Vid tillämpning av poolningsmetoden kan inte en förvärvare identifieras, till skillnad från 

förvärvsmetoden. De båda företagen anses ha gått samman och ingen omvärdering av något av 

företagens tillgångar och skulder sker. En förvärvsanalys behöver inte upprättas då det genom 

denna metod inte kan uppstå några över- eller undervärden. (Heinestam s 228) I 

koncernredovisningen slås resultat- och balansräkningarna samman från respektive företag. Efter 

samgåendet fortsätter respektive verksamhet som om de fortfarande vore en egen enhet. För att 

få tillämpa poolningsmetoden måste vissa kriterier uppfyllas. Som redan nämnts kan bland annat 

inget av bolagen utpekas som köpare och därmed skall bolagens ägare bilda en ny koncern där 

äganderollen är jämnt fördelad med mera. Ett av motiven till att använda sig av 

poolningsmetoden är för att slippa uppkomsten av goodwill vid ett företagsförvärv, som på 

grund av dess avskrivningar påverkar resultatet. (Wolk et al 2001) 
 

Fresh start metod 

Fresh start metod bygger på poolningsmetoden men innebär, i motsats till att sätta ihop två eller 

flera företag, att en helt ny enhet bildas som anses ha förvärvat de samgående företagens 

nettotillgångar. Metoden har ett flertal namn, bland annat New entity method och New basis 

method. En sådan metod kan vara tillämpbar när det är flera företag som går samman, och ingen 

av de redan existerande företagen har erhållit bestämmande inflytande över de andra, eller där 

inget av de involverade företagen kan utpekas som förvärvare. (www.iasplus.com a) Alla 

hopslagna företags nettotillgångar integreras i den nya enheten till verkligt värde på förvärvsdagen. 

(www.iasplus.com b)  

 

 

3.3 Föreställningsram  

Informationen till intressenterna och underlaget till koncernbokslutet präglas bland annat av 

vilken föreställningsram och vilket perspektiv företaget använder sig av. Inom föreställnings-

ramen ligger ägarteorin och enhetsteorin. Valet av föreställningsram och perspektiv har även 

betydelse för hur både resultaträkningen och balansräkningen kommer att se ut. (Eriksson 2002)  
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3.3.1 Ägar-/enhetsperspektiv 

Nedan presenteras kort två olika perspektiv som ligger till grund för redovisning av företag och 

koncerner (se figur 6 nedan).  

 

 

Figur 6 Föreställningsram 

 

Ägarteori 

Ägarteorin innebär att moderföretagsägarnas intresse står i centrum, och att företagets tillgångar 

tillhör majoritetsägarna och skulderna är deras lån. Därför är det viktigt att främst ge 

redovisningsinformation som möter deras behov. (Eriksson 2002, Gröjer 1983) Att tillämpa 

ägarteorin betyder att företaget/koncernen anses vara en delbar enhet och redovisningen 

kommer därför att ske enligt denna förutsättning. Ur ägarteorin har ägarperspektivet växt fram, 

vilket innebär att moderföretaget i en koncern endast redovisar den andel de kontrollerar av 

dotterföretagets nettotillgångar. (Heinestam 2000)  

 

Enhetsteori 

Paton definierar enhetsteorin som ett sätt att beskriva företaget som en distinkt egen person, 

skild från ägare och andra finansiärer. (Eriksson 2002) Denna teori utvecklades senare av bland 

andra Moonitz, som på 1940-talet applicerade den på koncernförhållanden. Majoritets- och 

minoritetsägarna betraktas som enhetens finansiärer och inte som ägare, såsom i ägarteorin. 

Enhetsteorin avser att ge en övergripande bild över koncernredovisningen och både majoritets- 

och minoritetsägarnas kapital anges under eget kapital. (Fagerström 2002, Heinestam 2000)  

 

Enhetsteorin har gett upphov till enhetsperspektivet, som innebär att redovisningen skall 

innehålla relevant information om hela enheten. Vid förvärv enligt enhetsperspektivet skall 

2. Föreställningsram

Ägarperspektivet

Ägarteori

Enhetsperspektivet

Enhetsteori 
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dotterföretagets samtliga tillgångar och skulder omvärderas och inkluderas i koncern-

redovisningen. De under- och övervärden som uppstår hänförs sedermera till både majoritets- 

och minoritetsägarna. Eventuella övervärden skall, i sin helhet, tas med i koncernredovisningen. 

(Eriksson 2002, Heinestam 2000)  

 

3.3.2 Teoretisk tillbakablick 

Littleton spårade ett enhetsbetraktelsesätt så långt tillbaka som till 1500-talet, och andra studier 

har visat att det fanns sådana tankegångar i varje fall redan vid mitten av 1700-talet. (Mattessich 

2003) Zeff hävdar att under medeltiden sågs företaget som ägarens tillhörighet. Fokus flyttades 

dock med åren mot företaget, som fick ett existensberättigande som en egen enhet, skilt från 

ägaren. Utvecklingen har emellertid varit tvetydig, då både enhets- och ägarteorin har 

samexisterat. Då fokus alltid bör ligga på antingen företagets ägare eller företaget i sig, har 

framställandet av de finansiella rapporterna för företagen känts fragmenterad och motsägelsefull. 

(Rosenfield 2005) 

 

Enhetsteorin fick störst genomslagskraft vid ingången av 1900-talet. Dess tidiga förespråkare var 

bland andra Crippa och Paton. (Mattessich 2003) Motsättningarna mellan ägar- och enhetsteorin 

bestod fram till mitten av 1900-talet. Zeff hävdade att motsättningarna var överdrivna emedan 

Mattessich konstaterar att ingen kan förneka att enhetsperspektivet bättre möter moderna 

organisationers behov i och med det stora antalet aktieägare, begränsad ansvarsskyldighet och 

framförallt separationen mellan ägare och ledning. (Mattessich 2003)  

 

3.3.3 Moonitz enhetsteori 

Som beskrivs ovan är det många innan Moonitz som diskuterar och förespråkar 

enhetsperspektivet vid redovisning av ett företag. Det som gör Moonitz unik är att han är den 

första som applicerade enhetsteorin på en koncern, det vill säga på en ekonomisk enhet, till 

skillnad från en juridisk. Nedan redogörs för de, till denna studie, viktigaste ståndpunkter i 

Moonitz monografi The Entity Theory of Consolidated Statements från 1951. 

 

Användningsområde för koncernredovisning 

Redovisare måste göra bedömningar i fråga om vilka företag som skall konsolideras i en koncern 

och vilka som skall uteslutas. Det räcker inte med att det finns kriterier för storlek på aktiekapital, 

geografisk utsträckning, kontroll etcetera. Bedömningen avser att avgöra var gränsen går för vilka 
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företag som skall ingå och vilka som skall utebli. Företag med avvikande verksamhet från de 

integrerade företagen får inte konsolideras i koncernen. 
 

Koncernredovisning behövs när det existerar en ekonomisk enhet som är ihopsatt av två eller fler 

juridiska enheter. Det är inte bara innehav av aktier i ett företag som innebär ägandeskap, utan 

även makten som finns i dessa aktier. Det är kontrollen som avgör och kontroll innehas oftast 

om dominans innehas över styrelseplatserna i varje enhet. Detta innehas ofta genom att besitta 

majoriteten av de röster som behövs för att tillsätta en styrelse. Alltså är det kontrollen som är 

avgörande i ägandefrågan.  

 

Enhetsperspektiv 

Koncernredovisningen är en förkortad balans- och resultaträkning som innehåller sammanslagen 

information om alla de integrerade företagen. För att redovisningsinformationen skall vara 

jämförbar inom företaget måste samma procedurer i redovisningen genomföras från period till 

period.  

 

Enligt Moonitz syftar inte konsoliderade finansiella rapporter till att ge detaljerad och användbar 

information till alla intressenter. Denna information uppförs för att ge redovisningsinformation 

om hela enheten till de dominerande aktieägarna, nuvarande som framtida, och till 

ledningsgruppen som utövar den centraliserade kontrollen. Informationen skall avse enbart 

koncernen som helhet, därför är detaljerad information angående dotterbolag inte relevant. 

Moonitz menar att alla förvärvade tillgångar och skulder som integreras i koncernen skall 

redovisas till hundra procent. Detta gäller även för de över- och undervärden, inklusive goodwill 

respektive negativ goodwill som uppkommer i och med ett förvärv. 

 

Goodwill  

I många förvärv uppstår en differens mellan köpesumman och det bokförda värdet av det 

förvärvade företaget. Denna skillnad kan förklaras som a) en vinst eller förlust till följd av 

förvärvet, b) felvärderingar av vissa förvärvade tillgångar och skulder eller värdeförändringar som 

inte redan har redovisats i dotterföretaget, eller c) en obestämbar differens mellan bokfört värde 

och marknadsvärdet av dotterföretaget. Om differens kvarstår som inte kan hänföras till en 

vinst/förlust till följd av förvärvet eller en felvärdering av tillgångar och skulder, skall detta över- 

eller undervärde redovisas som goodwill eller negativ goodwill.  
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Det som moderföretaget betalar för det förvärvade företaget anses motsvara värdet av de 

förvärvade nettotillgångarna. Moonitz påpekar att det är viktigt att inse att priset som 

moderföretaget har betalat speglar dotterföretagets totala värde proportionellt med de förvärvade 

andelarna. Exemplet i figur 7 nedan förklarar Moonitz resonemang. 

   

Figur 7 Goodwill A Moonitz 

 

I de konventionella metoderna brukar goodwill representera skillnaden mellan köpesumman och 

det bokförda värdet av de förvärvade nettotillgångarna. I dessa fall, menar Moonitz, att det 

förvärvade övervärdet endast utgör en utfyllnad för att täcka differensen. Detta resulterar i att 

goodwillen blir olika beroende på anskaffningspriset eller förvärvad andel. Exemplet i figur 8 

nedan tydliggör hur skillnad i förvärvad andel eller pris påverkar goodwillredovisningen då inte full 

goodwill redovisas. 

 

 

Figur 8 Goodwill B Moonitz 

Exempel A:  
 

• Moderföretaget förvärvar 100 procent av aktierna i ett företag för  
1 500 000 kr. 

• Förvärvat eget kapital är värderat till 1 200 000 kr.  
• Således uppstår en goodwill på 300 000kr (1 500’-1 200’ = 300’). 

 
Om moderföretaget förvärvar 80 procent av aktierna för 1 200 000kr, skall detta 
indikera att hela företaget är värt 1 500 000kr (1 200’/0,80 = 1 500’), likaså om 90 
procent förvärvas för 1 350 000kr (1 350’/0,90 = 1 500’). 

Exempel B:   

Samma förutsättningar som i exemplet ovan. 

• Pris 1 200 000kr (1 500’*0,80) minus förvärvade nettotillgångar 

960 000kr (1 200’*0,80) = goodwill 240 000kr  

 

• Pris 1 350 000kr (1 500’*0,90) minus förvärvade nettotillgångar 
 1 080 000kr (1 200’*0,90) = goodwill 270 000kr.  
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Detta är inkorrekt, enligt Moonitz. Övervärdet beror inte på priset eller förvärvade andelar, det är 

samma oavsett runtomliggande faktorer. Moderföretaget köper inte en del av goodwill, det köper 

ett så pass stort intresse i dotterföretaget att det får kontroll över hela dotterföretaget, inklusive 

full goodwill. I konventionella konsolideringsmetoder är det vanligt att alla förvärvade tillgångar 

och skulder redovisas till hundra procent förutom när det gäller goodwill. Moonitz anser att 

antingen redovisas inte goodwill alls eller så redovisas det till hundra procent så som i exempel A. 

Det är inte försvarbart, varken logiskt eller praktiskt, att endast redovisa en del av den. Detsamma 

gäller för negativ goodwill.  

 

Minoritetsintresse 

Minoritetsintresse är, enligt Moonitz, en felaktig benämning på de aktieägare som inte har 

bestämmande inflytande över ett företag. Det borde istället heta icke-kontrollerande intresse, 

utomstående intresse eller extragruppsintresse. Nedanstående exempel i figur 9 klargör varför.  

 

Figur 9 Minoritetsintresse 

 

• Företag A äger 70 procent av företag Bs aktier.  

• Företag B äger i sin tur 70 procent av företag Cs aktier. Företag A äger då 

49 procent av företag Cs aktier (70 procent av 70 procent) som på grund av 

det har bestämmande inflytande i företag C, tack vare innehavet i företag B.  

• Minoritetsintresset i företag C består i detta fall av 51 procent av företag Cs 

aktier (se skuggad area), 30 procent ägs direkt av företag Cs minoritetsägare 

och 21 procent ägs indirekt av företag Bs minoritetsägare (30 procent av 70 

procent).  

49 % ägs av 
företag A via 
kontroll av B 

21 % ägs av Bs 
minoritetsägare 

 

Företag 
A 

Företag 
B 

30% 
minoritet 

70% 70%

 

30% 
minoritet 

Företag  
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Majoritetsägarna, de som innehar bestämmande inflytande, äger i detta fall inte majoriteten av 

företag Cs aktier. Minoritetsägarna innehar däremot majoriteten (51 procent) av företag Cs aktier 

men har inte kontroll över företaget.  

 

Sammanfattning av Moonitz 

De finansiella rapporterna syftar inte till att ge information till alla företagets intressentgrupper, 

utan bara till dem som har intresse av vad som händer i koncernen. Därför får dotterföretagens 

intressenter vända sig till respektive företags rapporter för detaljerad information. Moonitz väljer 

att antingen förespråka en redovisning av full goodwill eller ingen redovisning alls av goodwill i 

koncernen. Han hävdar till försvar för full goodwillredovisning att eftersom alla övriga tillgångar 

och skulder redovisas fullt ut skall även goodwill göra det.  

 

Moonitz påpekar också att priset som erlagts för dotterföretaget speglar dess totala värde, 

proportionellt med de förvärvade andelarna.  

 

3.3.4 Erikssons grundmodell   

Eriksson har i sin doktorsavhandling Koncernredovisningens informationsinnehåll från 1974 lagt fram 

teorier kring hur intressenterna av koncernredovisningen berörs av förvärvsredovisning. 

Betraktelsesättet redogörs nedan. Tankesättet i Erikssons avhandling har sin grund i Moonitz 

tidigare teorier.  

 

Användningsområde för koncernredovisning 

Koncernens avgränsning i rummet bestämmer det tillämpningsområde som 

koncernredovisningen har. För att ett koncernförhållande skall anses föreligga krävs enligt 

Eriksson att ett aktiebolag har bestämmande inflytande över ett annat. I likhet med Moonitz 

menar han att kontroll ofta har sin grund i majoriteten av rösterna, men övrigt aktieinnehav, avtal 

eller annan orsak också kan ge det bestämmande inflytandet. I övrigt krävs ett väsentligt 

ekonomiskt intresse i dotterföretaget.  

 

I en förvärvssituation skall det, i ekonomiskt hänseende, bestämmas om förvärvet är ett egentligt 

förvärv eller en sammanslagning (poolning). Konsolideringen kommer att se olika ut, beroende 

på hur situationen ser ut för övertagandet. Enligt Eriksson kan förvärvsmetoden eller poolnings-

metoden användas vid konsolidering av ett förvärvat företag i koncernen. Dessa metoder speglar 

vilka transaktioner som innefattas i hans modell.  
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Enhetsperspektiv 

Valet av perspektiv på företaget innebär effekter på tolkningen av redovisningstransaktioner. 

Perspektivet avgör även vilka som anses vara företagets huvudsakliga intressenter. Företagets roll 

i samhället kan påverka vilka företagets intressenter är.  

 

Två ägarkategorier kan urskiljas i ett företag som inte är helägt av moderföretaget. Det är dels 

majoritetsintresset, vilket utgörs av moderföretagets aktieägare, och dels minoritetsintresset som 

utgörs av de aktieägare som inte innehar kontroll i dotterföretaget. Minoritetsintresset har främst 

behov av att få insyn i dotterföretagets ekonomiska situation, varför Eriksson är enig med 

Moonitz genom att hävda att majoritetsägarna är de främsta intressenterna av koncernens 

resultatutveckling.  

 

Goodwill 

Anskaffningspriset för de förvärvade nettotillgångarna skall fördelas på de förvärvade 

identifierbara tillgångarna och skulderna så långt det går. Det övervärde som eventuellt kvarstår 

efter fördelningen skall, enligt Eriksson, i regel redovisas som goodwill. Om det istället uppstår 

ett undervärde, negativ goodwill, skall det redovisas som en värderegleringspost. Exemplet i figur 

10 nedan tydliggör Erikssons syn på goodwill. 

 

Figur 10 Goodwill Eriksson 

 

Enligt Eriksson kan positiva differenser bland annat bero på att identifierbara tillgångar i 

dotterföretaget är undervärderade eller inte redovisas alls, alternativt är de identifierade skulderna 

övervärderade. I vissa fall kan några av de immateriella tillgångarna inte direkt identifieras och 

kan således inte mätas var för sig. I koncernbalanser redovisas de som en klumpsumma under 

Exempel: 

• Ett förvärv av 100 procent av ett företags aktier. 
• Anskaffningspriset är 1 000 000 kr och nettotillgångarna är värderade 

till 800 000 kr.  
• Efter fördelningen av anskaffningsvärdet på förvärvade identifierbara 

immateriella och materiella tillgångar och skulder uppstår  i regel en 
differens.  

• Differensen benämns goodwill = 200 000 kr (1000’ – 800’ = 200’). 
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goodwillrubriken. I motsats till Moonitz anser Eriksson att goodwill kan fungera som en restpost 

och därmed redovisas endast ägd andel.  

 

Minoritetsintresse 

Den överordnade enheten har i de flesta fall bestämmande inflytande över dotterföretaget, vilket 

oftast förutsätter röstandelsmajoritet. Vid ett indirekt aktieinnehav kan ett dotterbolags 

minoritetsägare äga en större kapitalandel än moderbolaget, varför Eriksson håller med Moonitz 

om att minoritetsintresset istället bör benämnas icke-kontrollerande intresse, utomstående 

intresse eller liknande för att tydliggöra kontrollfördelningen. 

 

Sammanfattning av Eriksson 

Eriksson, liksom Moonitz, förespråkar enhetsperspektivet. De intressenter som identifieras är 

majoritetsägarna, vars främsta mål är att veta hur resultatutvecklingen i koncernen ser ut. 

Minoritetsägarnas främsta mål är att se hur dotterföretagets ekonomiska situation ser ut. Eriksson 

håller även med Moonitz om att minoritetsintresset bör benämnas icke kontrollerande intresse, då 

ett indirekt aktieinnehav i ett dotterbolag kan innebära att dotterbolagets minoritetsintressenter 

äger en större kapitalandel än moderbolaget.   

 

När alla identifierbara tillgångar och skulder identifierats kan en restpost bestående av goodwill för 

förvärvet redovisas. Till skillnad från Moonitz menar Eriksson att endast förvärvad andel av 

goodwill skall redovisas.  

 

3.3.5 Alternativa enhetsperspektiv 

I kommande kapitel beskrivs alternativa enhetsperspektiv för att få en annan syn på enhetsteorin 

än den som angivits ovan. Dessa teorier behandlar inte enhetsperspektivet i sin helhet, de ger en 

alternativ syn på till vem koncernrapporterna riktar sig och hur relevant information till dessa 

intressenter bäst kan ges.  

 

Alternativa synsätt på ägande i organisationer har utvecklats av bland andra Vatter och Soujanen. 

De har kritiserat den etablerade åsikten om vad som skall klassas som enhetsperspektiv. 

Teorierna är tillämpbara på både företag och koncerner. (Eriksson 1974)  
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Enterprise Teorin 

Soujanen utvecklade Enterprise-teorin med det börsnoterade storföretaget som bakomliggande 

grundval. Dessa storföretag kan liknas vid en koncern. I denna teori uppfattas storföretaget som 

en institution som har ett samhällsansvar. Till skillnad från Moonitz och Eriksson är rapporterna 

som företaget avger i denna teori avsedda att ge relevant information, inte bara till aktieägare utan 

även till många andra grupper, inklusive allmänheten. (Troberg och Ekholm 1995)  

 

Residual equity teorin 

Ett mellanting till enhets- och ägarperspektiven är residual equity teorin. Den har inte fått någon 

större uppmärksamhet, men återfinns i viss finansiell litteratur. Målet med teorin är att ge bättre 

information till mindre aktieägare i deras investeringsbeslut. Även om de mindre aktieägarna har 

rätten till den slutliga vinsten har de underordnad rättighet jämfört med alla andra som har krav 

på företaget. De olika eget-kapitaldelarna inkluderar krav från långivare och majoritetsägare. 

Mindre aktieägare bör enligt teorin separeras från majoritetsägarna och andra specificerade ägare. 

Balansräkningen får enligt teorin följande utseende som visas i figur 11 (Faculty business) 

 

 

Figur 11 Residual equity 

 

3.4 Det förvärvade företagets förhållande till moderföretaget 

Det är viktigt att företagen presenterar relevant information, både i rätt mängd och vid rätt 

tidpunkt. (Gröjer 1983) Informationen avser upplysningar om den utvalda redovisningsenheten, 

och för att ge rätt information måste enheten avgränsas i både tid och rum. Nedan presenteras 

det tredje steget i den sammanfattande figur 4 

 

3.4.1 Avgränsning i tid och rum 

Att avgränsa ”i rummet” innebär att fastställa vilka företag som skall ingå i koncernen och hur de 

skall konsolideras, det vill säga, om endast ägd andel eller både ägd och utomstående andel av 

företaget skall räknas med. Avgränsning ”i tiden” innebär att bestämma hur företags-

kombinationen skett, genom ett förvärv eller genom ett samgående (se stycke 3.2). Det är 

affärstransaktionen bakom företagsförvärvet som avgör hur det förvärvade företaget skall 

Residual equity = Tillgångar - Kapital från specificerade ägare  
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konsolideras i koncernredovisningen. Det förvärvade företaget blir inte alltid integrerat som ett 

dotterföretag, utan kan konsolideras som ett joint venture eller intresseföretag. (Eriksson 2002) 

 

Värderingsmetoderna i stycke 3.2.1 kombineras med en specificeringsmetod; full konsolidering, 

summarisk konsolidering eller proportionell konsolidering. Dessa metoder visar det förvärvade 

företagets förhållande till moderföretaget. Förvärvsmetoden kan kombineras med alla tre 

specificeringsmetoder medan poolningsmetoden och fresh start metoden endast kan kombineras 

med full konsolidering (se figur 12 nedan). (Eriksson 2002)  

 

Figur 12 Företagets förhållande till moderföretaget 

 

• Full konsolidering innebär att hela det förvärvade företaget tas in i koncernredovisningen, 

även minoritetsintressets andel av över-/undervärden. Inom ägarperspektivet är inte full 

konsolidering tillämpbar i teoretisk mening, men det är vanligt förekommande i 

praktiken. Detta innebär att alla förvärvade tillgångar och skulder redovisas, men endast 

ägd andel av förvärvade övervärden, det vill säga att minoritetsintressets andel av 

övervärden inte tas hänsyn till. Då enhetsperspektivet tillämpas kan full konsolidering 

innebära dels att alla förvärvade tillgångar och skulder redovisas men endast ägd andel av 

goodwill beräknas, dels att alla övertagna tillgångar och skulder redovisas, inklusive full 

goodwill.  

• Summarisk konsolidering används främst vid förvärv av ett intressebolag, men kan även 

användas då dotterbolagets affärsverksamhet skiljer sig signifikant från den övriga 

affärsverksamheten i koncernen. Denna metod medför att endast ägd andel av företaget, 

intressebolaget, redovisas som en saldopost i koncernredovisningen.  

3. Det förvärvade företagets förhållande till moderföretaget 
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• Proportionell konsolidering är oftast applicerbar på joint ventureföretag. Dessa företag ägs 

under gemensam kontroll och metoden innebär att endast den ägda andelen av företaget 

redovisas i koncernens balans- och resultaträkning post för post. (Eriksson 2002) 

 

 

3.5 Information till intressenter 

Förvärvsredovisning påverkas, som ovan beskrivits, företagets finansiella rapporter. 

Redovisningsinformationen i dessa avser att fylla intressenternas informationsbehov, därför 

beskrivs nedan teorier som förklarar detta. För att presentera vad som anses med intressenter ges 

först en allmän definition.  

 

Definition av intressenter 

En typisk definition av intressenter är den som Carroll framlagt. Den innebär att en intressent 

kan anses vara varje individ eller grupp som kan påverka eller påverkas av en transaktion eller ett 

beslut taget av företaget, företagets policy, uppsatta mål, transaktioner, beslut med mera. Enligt 

Carroll utgörs ofta dessa intressenter av konsumenter/kunder, leverantörer, staten, konkurrenter, 

samhället, anställda och aktieägare. Clarkson menar att dessa individer eller grupper har ett 

intresse i företaget, det vill säga något att förlora eller vinna på företagets aktiviteter genom att till 

exempel ha investerat pengar eller kunskap i företaget. (Buchholz och Rosenthal 2005) Av figur 

13 nedan framgår att utöver ovanstående intressenter kan även banker, riskkapitalister och andra 

investerare, kreditgivare, analytiker, standardsättare och företagsledning tilläggas. (Harrington och 

Moussalli 2005) 
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Figur 13 Företagets intressenter 

 
3.5.1 Kapitalmarknadens behov av information  

Olika teorier och andra faktorer styr hur redovisningsinformationen ser ut. Under 1960-talet 

hamnade positiv redovisningsforskning i fokus. En positiv teori försöker förklara och förutspå 

istället för att föreskriva. En stor del av forskningen gick ut på att försöka förklara hur 

redovisning skall ske i tider av inflation. Acceptansen av den positiva teoriansatsen erhölls enligt 

Watts inte förrän ett stort intresse för forskning om kapitalmarknadens påverkan på 

redovisningen uppstod. Denna forskning bygger på att förklara hur aktiepriset förändras då ny 

information om företag tillgängliggörs. 

 

Utvecklingen av de positiva redovisningsteorierna5 ledde således till att nya teorier om effektiva 

marknader uppstod med Fama som en av de första förespråkarna. Antagandet om effektiv 

kapitalmarknad bygger på att kapitalmarknader reagerar direkt på offentligt tillgänglig information. 

Underförstått antagandet om effektiva kapitalmarknader föreligger att information som företagen 

ger ifrån sig i form av finansiella rapporter är eftertraktade och behövs vid beslutsfattande av 

olika intressenter. (Deegan 2001)  

 

Intressenter behöver aktuell information för att kunna ta relevanta ekonomiska beslut. Chambers 

lade fram en teori som han benämnde Continuously Contemporary Accounting (CoCoA) under 

vilken alla tillgångar skall värderas till sina försäljningsvärden på marknaden. Detta sätt att värdera 

tillgångar och skulder visar företagets kapacitet att anpassa sig till en förändrad omgivning. 

                                                 
5 Positive Accounting Theory 
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CoCoA skulle kunna vara tillämpar inom förvärvsmetoden, som beskrivs i 3.2.1, där alla 

tillgångar och skulder skall omvärderas vid ett övertagande. Information om storleken på likvida 

medel som finns tillgängliga i företaget är inom teorin det viktigaste hjälpmedlet investerare har 

för att utvärdera investeringsbeslut. De likvida medlen avgör hur anpassningsbart företaget är. 

CoCoA har aldrig fått någon större genomslagskraft, bland annat eftersom vissa teoretiker 

ifrågasätter rimligheten i att redovisa tillgångar till sina försäljningsvärden då företag tillämpar 

principen going concern. (Deegan 2001)  

 

Utvecklingen av kapitalmarknader runt om i världen ser olika ut beroende på vilken ekonomisk 

tradition som ligger till grund för den finansiella strukturen i landet, vilket även påverkar 

intressenternas betydelse. Anglosaxisk tradition, som råder i bland annat länder som USA och 

Storbritannien, medför ofta mer utvecklade och friare kapitalmarknader, där minoritetsägare är 

viktiga aktörer. Den finansiella informationen anses vara betydelsefull för dessa ägare då de är 

viktiga investerare och kapitaltillförare på marknaden. I de länder där kontinental europeisk 

tradition råder ses banker och andra långivare som viktiga intressenter då de, istället för 

minoritetsägare, oftare försörjer företagen med kapital. (Stein 2001) Ur ett corporate 

governanceperspektiv är det viktigt att majoritetsägarnas makt begränsas och kontrolleras. Detta 

för att inte minoritetsägarnas skall utnyttjas, genom att majoritetsägarna innehar 100 procent av 

kontrollen men inte tillfört samma andel kapital.  (Söderström et al. 2003) Minoritetsägarskyddet 

är viktigare och mer utvecklat i anglosaxiska länder. Skyddet ger minoritetsägarna incitament att 

tillföra kapital genom att de bland annat har större medverkan i beslutsfattande och därmed 

deltar mer aktivt i de företag de investerat i. (Stein 2001, Söderström et al. 2003)  

 

3.5.2 Intressenternas behov av information 

Företagsledningen har ett lika stort ansvar att generera information som avkastning till ägare och 

andra intressenter. Eftersom ett företags ledning är den som verkställer ekonomiska beslut bör 

dessa beslut redovisas. 

 

Kapitalstruktur 

Företagets intressenter och ägare har ett självklart behov av att veta vad som sker i företaget. Det 

kapital de har satsat i verksamheten förväntar de sig viss avkastning på, varför informations-

behovet är stort. Om ägarna anser att företaget sköter sig sämre än förväntat kommer de att 

placera i andra företag där avkastningen är högre. Inom enhetsperspektivet ses både långivare och 

aktieägare som kapitalförsörjare av företaget och därför bör de få ersättning för detta. Betydelsen 
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av kapitalstrukturen har diskuterats av Paton. Han kom fram till samma sak som Miller och 

Modigliani angående att kapitalstrukturen i ett företag inte spelar någon roll. Detta är baserat på 

argumenten att investerings- och finansieringsbeslut är oberoende av varandra och att värdet på 

ett företag är opåverkat av vilket kapital det är uppbyggt av. Vidare argumenterade Paton att typ 

av kapitalkälla inte påverkar företagets prestationsförmåga. Om lånefinansiering ersätter 

aktieägarfinansiering förblir kostnaden för produktionen densamma. Rörelsevinst är opåverkad 

av risken i kapitalstrukturen. Skuldsättningen har däremot betydelse för värderingen av företaget, 

varför förespråkare av värderingsmöjligheter hävdar att en klar skiljelinje bör finnas mellan skuld 

och eget kapital för att ge tydlig information till företagets olika intressenter. (Clark 1993) 

 

Agentteori 

Utvecklandet av positiva redovisningsteorier (se stycke 3.5.1) fick en viktig ledstjärna i agentteorin. 

(Deegan 2001) Behovet av ett optimalt kontrakt för att reglera relationen mellan ägare och 

ledningen i ett företag har identifierats som en av grundpelarna i agentteorin. Effekten av 

kontraktet, i form av bonusersättning eller ökat delägarskap, spelar sedermera roll för hur 

ledningen handlar. I slutänden får ledningens handlingar effekt på företagets prestationer. (Bitler 

2005) Agentteorin bygger på ett agent-principal-tänkande och beskrevs av Jensen och Meckling, 

vilka definierade agentrelationen såsom ett kontrakt mellan två parter där den ena parten fungerar 

som principal, som ger agenten i uppdrag att utföra viss service å dennes vägnar. (Deegan 2001) 

 

Målet med teorin är att minska de kostnader som uppstår på grund av relationen mellan agent 

och principal eftersom en väl fungerande marknad anses vara en marknad med låga 

agentkostnader. Sett ur ett företagsförvärvsperspektiv kan agentteorin förklaras såsom att 

principalen är ägare av det förvärvande företaget. Agenten är ledningen som utför förvärvet och 

som därmed ansvarar för att ett korrekt vederlag erlägges. Om priset som betalas för de 

övertagna tillgångarna och skulderna blir för högt, eller om dessa är felvärderade, kommer ägarna 

att se sina pengar försvinna utan en lämplig ersättning. Ur agentens perspektiv måste denne 

lämna intressentvänlig information om verksamheten och därmed redovisa förvärvet. Emellertid 

vet ägarna om att ledningen kommer att handla opportunistiskt om inte vissa restriktioner införs. 

Dessa består av bland annat kostnader för revision och eventuella övriga kostnader för kontroll 

att ledningen handlar korrekt. De positiva redovisningsteorierna menar således att redovisning 

minskar agentkostnaderna för ett företag, genom att de finansiella rapporterna verkar som en 

redogörelse från ledningen till ägarna för vad som sker i företaget. (Deegan 2001)  
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Liability teorin  
För att ytterligare minska kontrollkostnader kan vissa begränsningsregler införas. Då somliga 

hävdar att strukturen i moderna företag har förändrats så radikalt de senaste årtiondena kan de 

traditionella synsätten på företagens identitet ha blivit inaktuella. Blumberg hävdar att 

lagstiftningen borde ta hänsyn till dessa strukturella förändringar och uppfattningen om 

företagens skuldsättningsgrad. I liability teorin är det därför väsentligt att skilja på skulder och 

eget kapital. Även om ett företags verksamhet ses som en enhet, skild från dess aktieägare, 

kommer innehavet av skulder påverka risken i företaget, varför även aktieägarna påverkas i 

slutänden. Denna teori utgör ett komplement till agentteorin, eftersom begränsad skuldsättning 

minskar till exempel övervakningskostnader av ledningens arbete, argumenterar Easterbrook och 

Fischel. Detta eftersom aktieägare som vet att företaget enbart får skuldsätta sig till en viss grad 

inte känner att de behöver kontrollera ledningen i samma utsträckning. Vidare argumenterar de 

att ägarna inte behöver granska andra ägares kreditvärdighet om restriktioner finns för hur 

mycket företagen får skuldsätta sig. Vid ett koncernförhållande anser Blumberg att 

skuldsättningsbegränsningar bör införas på hela enheten, inte bara i varje enskilt företag i 

koncernen. (Schipani 1997) 

 

Cost/benefit analys 

Alla intressenter och allas informationsbehov kan inte täckas in i de finansiella rapporterna på 

grund av begränsade resurser, varför en avvägning måste göras av vilken information som skall 

ges och till vem. Tekniken att använda sig av en cost/benefit -analys (CBA) har studerats och 

utvecklats sedan tidigt 1970-tal. CBA tar hänsyn till alla kostnader och intäkter som uppstår till 

följd av en viss handling, och målet är att skapa ett effektivt användande av resurser. En viktig del 

av CBA är behandlingen av alternativkostnader, och då närmare bestämt en utvärdering av de 

fördelar som uteblir av att välja ett annat alternativ. (Lipsey 1999)  

 

En konsekvens av en CBA är att detta i sig medför kostnader, därför måste ställning tas om det 

är kostandseffektivt att utföra en CBA överhuvudtaget. I slutänden är det utvärderingen av hur 

intressenterna av företaget uppfattar de kostnader som ledningen lägger på verksamheten som är 

det viktiga. Intressenterna vill försäkra sig om att ledningen tar kostnadseffektiva ekonomiska 

beslut i bland annat förvärvssituationer. Därför bör ett CBA-resonemang även föras inför dessa 

transaktioner. CBA är tillämpbart både i nya situationer, för att avgöra om en investering skall 

göras, eller på redan befintliga, för att avgöra om fortsatta satsningar skall göras. När intäkter och 

kostnader som uppstår till följd av beslutet har identifierats, kommer dessa fakta att utgöra 

grunden för finansiella beslut. (Lipsey 1999) 
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BUSINESS COMBINATIONS FAS II 

I detta kapitel redovisas den empiriska informationen som insamlats i undersökningen. Här 

presenteras det förslag som ligger till grund för denna studie. Intervjuer som genomförts och 

comment letters kompletterar informationen till den fortsatta utredningen. 
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4. IASBs standard om redovisning av företagsförvärv 

I detta kapitel förklaras IASBs definitioner av vad en intressent är, samt redovisnings-

informationens kvalitativa egenskaper för att klargöra avsikten med de finansiella rapporterna. 

Därefter beskrivs den nuvarande standarden om redovisning av företagsförvärv för att sedan 

jämföras med förslaget Business Combinations fas II. Sist kommer ett kapitel som åskådliggör 

hur förslaget har mottagits av diverse intressenter. Dispositionen i detta kapitel redogörs i figur 

14 nedan. 

 

Figur 14 Business Combinations fas II 

 

4.1 Definitioner enligt IASB 

IASBs ramverk ligger till grund för redovisningsstandarden IFRS 3 samt förslaget Business 

Combinations fas II. Därför följer nedan organisationens definition av vilka de anser är 

intressenter till de finansiella rapporterna som skapats av företag som tillämpar IASBs standarder. 

Dessutom följer en definition av redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper. 

 

4.1.1 Definition av intressenter 

IASB har definierat de intressenter som de anser är användarna av de finansiella rapporterna som 

framställs med hjälp av organisationens redovisningsstandarder. Dessa intressenter är inte alla de 

som anges i stycke 3.5. De intressenter som identifieras är nuvarande och potentiella investerare, 

anställda, långivare, leverantörer och andra kreditgivare, kunder, statliga myndigheter samt 

samhället i övrigt. Dessutom identifierar de företagsledningen som intressent. Dessa intressenter 

4.5 Kritik om förslaget

Business Combinations fas II

4.2 Nuvarande IFRS 3

4.1 Definitioner enligt IASB

4.3 Förslaget Business 
Combinations fas II 

4.4 Jämförelse IFRS 3/ 
Business Combinations fas II 
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använder den finansiella informationen för att tillfredsställa sina informationsbehov. Trots att alla 

informationsbehov inte kan tillgodoses, är vissa informationsbehov gemensamma för alla 

användargrupper. (IFRS/IAS i Sverige 2005)  

 

4.1.2 Definition av redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 

När finansiella rapporter skall sammanställas är redovisningsinformationens kvalitativa 

egenskaper viktiga att beakta, för att avge användbar information till företagets intressenter. Först 

och främst måste informationen vara relevant och tillförlitlig för det enskilda företaget. Detta kan 

variera beroende på vilken föreställningsram som tillämpas inom företaget. De fyra viktigaste 

kvalitativa egenskaperna inom IASB är: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (se figur 15 

nedan). Egenskaperna har dock olika stor betydelse i olika företag. (IFRS/IAS i Sverige 2005) 

 

 

Figur 15 Kvalitativa egenskaper 

’ 

Begriplighet 

Redovisningsinformation skall vara begriplig och användarvänlig. Målgruppen för informationen 

i fråga måste därför först definieras. För att redovisningsinformationen skall vara relevant och 

tillförlitlig för användarna måste de ha sådan kunskap att de förstår informationen. (IFRS/IAS i 

Sverige 2005)  

 

Relevans

Väsentlighet

Tillförlitlighet Jämförbarhet Begriplighet 

Korrekt bild 
innebörd över form 

neutralitet 
försiktighet 

fullständighet 

Rättvisande bild

Finansiella rapporters kvalitativa egenskaper
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Relevans 

Relevant redovisningsinformation bidrar med något som påverkar ett beslut. Informationen kan 

även användas till kontroll och uppföljning av verksamheten, genom att ge feedback på redan 

tagna beslut. Tidpunkten för när redovisningsinformationen presenteras är viktig för relevansen. 

Den måste vara tillgänglig när den behövs för att vara till fördel för beslutsfattaren eller 

uppföljaren. Beslutsfattaren måste bedöma informationens väsentlighet, vilket innebär att 

information är viktig och relevant om dess uteslutande eller misstolkning kan influera 

användarnas ekonomiska beslut. (IFRS/IAS i Sverige 2005)  

 

Tillförlitlighet 

Information som är tillförlitlig är fri från väsentliga felaktigheter och är heller inte vinklad. Detta 

innebär att för att uppnå tillförlitlig information bör både mättekniken och utfallet vara 

verifierbara. Verifierbar och tillförlitlig information kan inom redovisning bestå av bland annat 

verifikationer som visar vilka transaktioner som ägt rum i företaget. Även om viss information är 

relevant kan den vara så osäker att den inte bör tas med i de finansiella rapporterna då risken för 

vilseledande redovisningsinformation är stor. (IFRS/IAS i Sverige 2005) 

 

För att redovisningsinformationen skall visa en korrekt bild av det som avses, bör identifieringen 

och värdering av tillgångar och skulder vara utförd på rätt sätt. Osäkerhet kan uppstå när 

innebörden av en transaktion skall bestämmas. Den ekonomiska innebörden stämmer inte alltid 

överens med den juridiska formen, exempelvis vissa leasingkontrakt. Enligt IASBs ramverk skall 

en transaktion anges enligt innebörd före form. (IFRS/IAS i Sverige 2005) 

 

Tillförlitlig information representerar också neutralitet. De som deltar i informationsprocessen har 

en tungt vägande roll och det är de som avgör vilken information som presenteras i rapporterna. 

Det är viktigt att personerna håller sig neutrala och inte väger in personliga eller kollektiva 

intressen i informationen. När den som upprättar finansiella rapporter för ett företag måste 

hantera osäkerhet, så som osäkra kundfordringar och dylikt, måste försiktighetsprincipen 

tillämpas. Detta innebär att inte övervärdera/undervärdera tillgångar, intäkter, skulder eller 

kostnader, men det får heller inte göras orimligt stora reserveringar. Om försiktighet används i de 

finansiella rapporterna bidrar det till att redovisningen blir neutral och därmed tillförlitlig. Det är 

även viktigt att redovisningsinformationen är fullständig. Utelämnande av information som är 

väsentlig för företaget, inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart att ta fram, kan vara 

vilseledande. (IFRS/IAS i Sverige 2005)  
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Jämförbarhet 

Kriteriet om jämförbarhet inverkar på redovisningsinformationens relevans och tillförlitlighet. 

Informationen blir mer relevant och användbar om den är jämförbar med annan redovisnings-

information. Det som kan störa jämförbarheten företag emellan är att olika redovisningsprinciper 

används. Det är därför viktigt med standardiserade principer och regler för att öka 

jämförbarheten. Enhetliga redovisningsprinciper måste användas i ett företaget år efter år för att 

informationen skall vara jämförbar även över tiden. Detta är viktigt då informationen utgör 

underlag till framtida beslut. (IFRS/IAS i Sverige 2005)  

 

Rättvisande bild 

Om redovisningsinformationen ges ovanstående kvalitativa egenskaper och om den upprättas 

med tillämpliga redovisningsstandarder bidrar den till att ge en rättvisande bild av företagets 

finansiella ställning. (IFRS/IAS i Sverige 2005) 

 

 

4.2 Nuvarande IFRS 3 

IFRS 3 implementerades i mars 2004 och tillsammans med IASBs övriga standarder tillämpas de 

av företag i ett flertal länder runt om i världen. De stora förändringarna jämfört med IAS 22, som 

den ersatte, rörde bland annat eliminering av poolningsmetoden, borttagandet av 

goodwillavskrivning, utökat identifieringskrav av immateriella tillgångar och ett utökat krav på de 

upplysningar som skall lämnas. (www.ey.com) Nedanstående information angående IFRS 3 är 

hämtad ur Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) översättning av IASBs 

redovisningsstandarder Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005. Informationen i 

nedanstående stycken är utvald för att kunna jämföras med ändringarna i förslaget Business 

Combinations fas II, som förklaras i stycke 4.3. 

 

4.2.1 Användningsområde och konsolideringsmetod 

Denna standard skall tillämpas vid alla företagsförvärv, förutom vid nedanstående situationer: 

• företagsförvärv av verksamheter som tillsammans bildar ett joint venture 

• företagsförvärv av företag under gemensam kontroll 

• företagsförvärv som innefattar två eller flera ömsesidiga företag6 

                                                 
6 Ömsesidigt företag: En enhet som inte ägs av placerare, utan av sina medlemmar. Enheten erbjuder lägre kostnader 
och andra ekonomiska fördelar direkt eller proportionellt till dess ägare/medlemmar. Exempelvis kan dessa företag 
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• företagsförvärv genom avtal 

 

Enligt den nuvarande IFRS 3 skall endast förvärvsmetoden användas som värderingsmetod vid 

konsolidering av ett företag i en koncern. Poolningsmetoden har i denna standard tagits bort. I 

och med detta måste en förvärvare alltid identifieras och de förvärvade tillgångarna och skulderna 

skall omvärderas till verkligt värde på förvärvsdagen.  

 

4.2.2 Anskaffningsvärde  

Anskaffningsvärdet för ett företagsförvärv består oftast av den summa som betalas för att erhålla 

det bestämmande inflytandet i företaget. Det skall i teorin överensstämma med det verkliga 

värdet på det förvärvade företagets nettotillgångar men det uppstår oftast över- och undervärden. 

Anskaffningsvärdet innefattar även kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet, till exempel 

konsultkostnader och andra transaktionskostnader.  

 

4.2.3 Stegvisa förvärv 

Ett stegvist förvärv innebär att ett företags aktier förvärvas av ett annat företag i olika omgångar. 

Det är det verkliga värdet för varje förvärvad andel av företaget som utgör anskaffningsvärdet. 

När en anskaffningsvärdebaserad ansats tillämpas är det de sammanlagda summorna som utgör 

det förvärvade företagets totala anskaffningsvärde (se figur 16 nedan). Förvärvstidpunkten räknas 

dock som den dag då bestämmande inflytande erhålls för alla stegvisa förvärv.  

 

 

Figur 16 Stegvisa förvärv 

                                                                                                                                                         
vara ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ömsesidigt kooperativ. (IASB Exposure Draft Business Combinations fas 
II)  

Förvärv 40 %, 1000’ kr Har ej kontroll över företaget, redovisar till verkligt värde 
(1000’) 

Förvärv av ytterligare 40 %, 
1200’ kr 

Totalt förvärvat 80 % vid 
två tillfällen 

Får kontroll över företaget, redovisar den nya delen till 
verkligt värde (1200’).  

Anskaffningsvärdet för den första andelen summeras med 
den nya andelens anskaffningsvärde, vilket medför att 
2 200’ kr (1000’+1200’) utgör anskaffningsvärdet för 80 % 
av aktierna.  
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4.2.4 Goodwill  

Enligt nuvarande IFRS 3 är goodwill det övervärde som uppstår när anskaffningsvärdet för det 

förvärvade företagets nettotillgångar överstiger det verkliga värdet av förvärvade identifierade 

nettotillgångar. Det övervärde som återstår efter att nettotillgångarna har identifierats och 

värderats kan bero på att vissa resurser inte kan identifieras som tillgångar eller att köparen vid 

förvärvstillfället hade en förväntan om framtida ekonomiska fördelar och vinster. De tillgångar 

som är tillåtna att falla under definitionen goodwill är förvärvad kunskap hos personal samt 

synergieffekter. Enligt denna standard skall endast förvärvad andel av goodwill redovisas, men 

hundra procent av alla förvärvade tillgångar och skulder. 

 

Goodwill klassas som en tillgång, men den skall inte skrivas av som andra tillgångar. Den skall 

redovisas till värdet på förvärvsdagen och sedan testas för nedskrivning en gång om året eller vid 

misstanke om att det skett en värdeförändring.  

 

4.2.5 Minoritetsintresse  

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar som inte, direkt eller 

indirekt, ägs av moderföretaget. Minoritetens andel av dotterföretaget skall redovisas till verkliga 

värden på identifierbara tillgångar och skulder. I IAS 27 klassificeras minoritetsintresset som en 

separat post inom eget kapital i balansräkningen och i resultatredovisningen skall även 

minoritetsintressets andel av årets resultat redovisas separat.  

 

 

4.3 Förslaget Business Combinations fas II 

Förslaget Business Combinations fas II lades fram i juni 2005 och baseras på nuvarande IFRS 3. 

De mest omtalade förändringarna i och med förslaget redogörs för i detta kapitel. Förslaget syftar 

till att ge en högkvalitativ och jämförbar redovisningsstandard. Följande information är tagen från 

IASB Exposure Draft Business Combination fas II.  Till skillnad från nuvarande IFRS 3, som 

bygger på en anskaffningsvärdebaserad ansats, grundas förslaget på en verkligt värdebaserad 

ansats.  

 

Verkligt värdehierarki 

För att bestämma verkligt värde av en tillgång eller skuld används en verkligt värdehierarki som 

består av tre nivåer (se figur 17). 
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Figur 17 Verkligt värde -hierarki 

 

1. Verkligt värde skall bestämmas genom att använda givna priser för identiska 

tillgångar och skulder på en aktiv marknad om sådan information finns tillgänglig. 

Dessa priser får inte justeras. Om sådana priser inte finns tillgängliga skall nivå 2 

tillämpas. 

2. Verkligt värde beräknas genom givna priser på liknande tillgångar och skulder på 

en aktiv marknad. Dessa priser får justeras för att anpassa priset till den aktuella 

tillgången/skulden som skall värderas. Justeringarna måste vara objektivt 

uppskattade. Om denna värdering inte kan ske skall nivå 3 tillämpas.  

3. Om varken nivå 1 eller nivå 2 kan tillämpas, skall verkligt värde beräknas genom 

att använda ett flertal värderingstekniker. Bedömningar måste göras angående 

valet av värderingstekniker så att de är relevanta. Endast värderingstekniker som 

är tillämpbara och relevanta för den särskilda ekonomiska omständigheten som 

råder får användas.  

 

4.3.1 Användningsområde och konsolideringsmetod 

Förslaget anger att denna standard skall vara tillämpbar på alla förvärvssituationer förutom: 

• företagsförvärv av verksamheter som tillsammans bildar ett joint venture 

• företagsförvärv av företag under gemensam kontroll 

 

Enligt Business Combinations fas II skall alltså förvärv som innefattar ömsesidiga företag och 

företagsförvärv genom avtal ingå i denna standard. Endast förvärvsmetoden får användas som 

          Verkligt värdehierarki

Nivå 1. Givna priser för identiska 
tillgångar/skulder på en aktiv marknad. 

Nivå 2. Givna priser för liknande 
tillgångar/skulder på en aktiv marknad. 
Justering av priset. 

Nivå 3. Använd tillämpbara och 
relevanta värderingstekniker. 

1 

2 

3 
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konsolideringsmetod, men ett förslag på införande av fresh start metoden finns, som kommer att 

utvecklas vidare om förslaget antas. 

 

4.3.2 Anskaffningsvärde  

Definitionen av anskaffningsvärde av ett företagsförvärv, enligt IFRS 3 fas II, innefattar inga 

kostnader direkt hänförliga till förvärvet, så som kostnader för konsultarvoden och due 

dilligence-rapporter. Exempelvis kan ett företags värde vara 100 miljoner, men till följd av 

konsultarvoden på grund av förvärvet om 3 miljoner, uppgår den totala investeringen till 103 

miljoner. Det redovisade anskaffningsvärdet skall endast spegla det verkliga värdet av förvärvad 

andel av företaget och därför skall transaktionskostnader kostnadsföras direkt i resultaträkningen.  

 

4.3.3 Stegvisa förvärv 

Förslaget innebär även ett förändrat synsätt vid redovisningen av stegvisa förvärv. Förändringar 

angående stegvisa förvärv anges i förslaget om förändringar i IAS 277. Skillnaden innebär att 

förvärvsdagen då bestämmande inflytande erhålls är central. I en verkligt värdebaserad ansats sker 

en omvärdering av tidigare anskaffade andelar till verkligt värde den dagen. Det kan då uppstå en 

differens mellan det tidigare anskaffningsvärdet och det senare verkliga värdet. Denna skall 

redovisas i resultaträkningen för den perioden (se figur 18 nedan).  

 

Figur 18 Stegvisa förvärv 

 

Även då ytterligare andelar förvärvas efter att kontroll erhållits skall de redan innehavda andelarna 

omvärderas.  

                                                 
7 Exposure draft: Proposed amendments to IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements 
 

Förvärv 40 %, 1000’ kr Har ej kontroll över företaget, redovisar till verkligt värde 
(1000’) 

Förvärv av ytterligare 40 %, 
1200’ kr 

Totalt förvärvat 80 % vid 
två tillfällen 

Får kontroll över företaget, redovisar den nya delen till 
verkligt värde (1200’) och den gamla delen omvärderas till 
1200’ kr. 

Den totala köpesumman att redovisa efter det andra 
förvärvet är således 2400’ kr.  Differensen på 200’ kr 
(1200’- 1000’) som uppstår till följd av att den gamla delen 
omvärderas redovisas  i resultaträkningen.  
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• Verkligt värde på totala nettotillgångar i ett dotterföretag 3 000’ kr,  

• Moderföretaget äger, som ovan, 80 procent värt 2 400’ kr  

• Minoritetsägarna innehar 20 procent värt 600’ kr.  

 

När moderföretaget förvärvar de sista 20 procenten är verkligt värde av dessa aktier värt 700’ kr. 

Differensen 700’-600’ är lika med 100’. Denna differens redovisas då i en omvärderingsfond i 

moderföretagets balansräkning (se figur 19 nedan). 

  

 

Figur 19 Stegvisa förvärv efter innehav av kontroll 

 

4.3.4 Goodwill 

Förslaget Business Combination fas II innebär att ett striktare enhetsperspektiv anläggs. Det 

föreslås att hundra procent av alla förvärvade tillgångar och skulder skall redovisas, inklusive 

goodwill. Då den totala goodwillen redovisas, fördelas den således på både majoritets- och 

minoritetsintresset.  

 

Goodwill skall mätas såsom skillnaden mellan det verkliga värdet av hela det förvärvade företaget 

och de förvärvade identifierade nettotillgångarnas verkliga värde på förvärvsdagen. Vid förvärv 

där inte hela dotterföretaget förvärvas utgör vederlaget den bästa uppskattningen av det verkliga 

värdet av den förvärvade delen.  

 

Enligt förslaget skall goodwill hänförlig till det kontrollerande intresset mätas som skillnaden 

mellan det verkliga värdet av den ägda delen och de kontrollerade identifierade nettotillgångarnas 

verkliga värde. Återstoden av goodwillen som uppstår vid ett förvärv, beräknat från total 

goodwill, redovisas som minoritetsgoodwill (se figur 20 nedan). Den goodwill som uppstår vid ett 

företagsförvärv skall testas för nedskrivning minst en gång årligen.  

 
 D K     
Minoritetsintresset i dotterföretaget  600’  
(del av konsoliderat EK) 
Omvärderingsfond i EK 100’ 
Kassa 700’

Stegvisa förvärv efter innehav av kontroll
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Figur 20 Fördelning av goodwill 

(Egen bearbetning baserad på Erikssons föreläsning 2005-10-12) 
 

Enligt IASB skall det verkliga värdet av de totala företaget beräknas. Om inte vederlaget anses 

utgöra det verkliga värdet av företaget, skall det verkliga värdet framräknas med hjälp av den 

verkligt värde hierarkin.  

 

4.3.5 Minoritetsintresse 

Minoritetsintresset blir i och med förslaget omdöpt till icke-kontrollerande intresse, då det i vissa 

fall kan äga majoriteten av aktierna i ett företag men ändå inte inneha kontroll. Det kommer 

fortfarande redovisas inom koncernens eget kapital i balansräkningen. 

 

 

4.4 Jämförelse IFRS 3 och Business Combination fas II 

Nedan, i figur 21, sammanfattas de mest uppmärksammade förändringarna som uppstår i och 

med förslaget Business Combinations fas II.  

Hela företaget: 100 % 
 
Anskaffningsvärde för hela företaget (verkligt värde av förvärvade 
nettotillgångar) 
- Verkligt värde av förvärvade identifierade nettotillgångar 
= Total goodwill  

Köper: 70 % (kontrollerande intresse)  
 
Verkligt värde av den del som förvärvas (anskaffningsvärde) 
-Verkligt värde av förvärvade identifierade nettotillgångar 
= Koncerngoodwill 

  Total goodwill  
- Koncerngoodwill  
=Minoritetsgoodwill 
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Figur 21 Jämförelse IFRS 3/Business Combinations fas II 

 

4.5 Kritik om förslaget 

Förslaget har presenterats på IASBs hemsida för att få in kommentarer och kritik som skall vägas 

in vid en eventuell implementering av förslaget. Det är många intressenter, företag och 

organisationer som har åsikter om det nya förslaget. Det råder delade meningar om förslaget är 

bra eller inte. I de intervjuer som genomförts med Sven-Arne Nilsson, Lennart Eriksson, Sven-

Åke Svenberg och Jörgen Nilsson, har de förändringar som respondenterna anser får störst 

påverkan om IFRS 3 fas II införs, framkommit. Dessutom framkommer deras åsikter om dem. 

Nuvarande IFRS 3

Erlagd köpesumma 
(motsvarande verkligt värde) 
inkl. transaktionskostnader 

Verkligt värde av förvärvade 
nettotillgångar exkl. 
transaktionskostnader 

Förvärvsmetoden, tankar om 
fresh start metoden finns 

Anskaffningsvärdet av alla 
andelar ackumuleras 
 

Förvärvsmetoden 
 

Alla företagsförvärv förutom 
de som berör 
• joint venture 
• företag under gemensam 

kontroll 
 

Alla företagsförvärv förutom 
de som berör 
• joint venture 
• företag under gemensam 

kontroll 
• ömsesidiga företag 
• förvärv genom avtal

Business Combinations  
fas II 

Verkligt värde är centralt, 
innehavda andelar 
omvärderas på dagen då 
kontroll förvärvas. Ev. diff. 
redovisas i RR. Efter denna 
dag redovisas ev. diff. i BR. 

Stegvisa förvärv 

Konsolideringsmetod 

Användningsområde 

Ägd andel av goodwill (exkl. 
minoritetsintressets andel)  

Eget kapital redovisas inom 
koncernens eget kapital. 
Kallas i förslaget icke-
kontrollerande intresse 

Goodwill 

Eget kapital redovisas inom 
koncernens eget kapital 
 

Full goodwill (inkl. 
minoritetsintressets andel) 

Minoritetsintresse

Anskaffningsvärde

Jämförelse IFRS 3/Business Combinations fas II
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Även de comment letters som sänts in till IASB angående de föreslagna ändringarna har beaktats. 

I dessa finns både positiv och negativ kritik angående den nya standarden. 

 

4.5.1 Positiva åsikter om förändringarna 

Användningsområde och konsolidering 

EFRAG anser att det är viktigt att fresh start metoden undersöks och utvecklas så snart som 

möjligt och sedan inkluderas i IASBs agenda. Eftersom renodlade samgåenden inte innebär en 

förvärvare som får kontroll över en annan enhet passar sådana transaktioner inte in på 

definitionen av ett företagsförvärv, och därför omfattas de egentligen inte av denna standard.  

 

Eftersom ett samgående ofta resulterar i att en ny enhet skapas är National Association of 

Insurance Commissioners8 (NAIC) positiv till ett utvecklande av fresh start metod. De hoppas att 

IASB och FASB skall utvärdera denna metod innan de implementerar de föreslagna 

förändringarna i standarden angående företagsförvärv. NAIC menar vidare att samgåenden av till 

exempel ömsesidiga försäkringsbolag inte skall behöva tillämpa förvärvsmetoden, som innebär att 

en verkligt värdeberäkning måste ske, då IASB ännu inte har presenteras en tillräckligt etablerad 

värderingsmodell för hur detta skall mätas. 

 

Anskaffningsvärde 

Företaget The Treasury9 från Nya Zeeland är kluvna inför denna förändring. Även om de håller 

med IASB om att kostnader som är hänförliga till förvärvet skall kostnadsföras i 

resultaträkningen, anser de att det strider mot andra IFRS som säger att transaktionskostnader 

hänförliga till ett förvärv av en tillgång skall aktiveras. De önskar att detta kan regleras på nåt sätt 

så att det blir konsekvent genom alla standarder.  

 

Jörgen Nilsson förklarar att inga direkt hänförliga kostnader skall ingå i anskaffningsvärdet 

eftersom det ger en rättvisare bild av företagets verkliga värde, istället för anskaffningskostnaden. 

Eventuellt kommer förvärvarna att bli mer försiktiga med transaktionskostnader tack vare 

förslaget.  

 

Goodwill 

Stephen Zeff menar att han länge har tyckt att full goodwill skall redovisas och inte bara den 

delen som tillhör det förvärvande intresset. Med tanke på enhetsteorin ger detta mer och bättre 
                                                 
8 NAIC är en organisation som reglerar standarder för försäkringsbolag (www.naic.org/index_about.htm) 
9 Rådgivare angående ekonomi- och finansieringspolicy till Nya Zeelands regering. (www.treasury.govt.nz/about) 
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information till alla ägare. The Treasury stödjer, även de, full redovisning av goodwill. De anser 

att om goodwill är en tillgång hänförlig till det förvärvade företaget skall även minoritetsintresset 

tilldelas värde av den. Alltså är det då rimligt att fördela goodwill som vilken annan tillgång som 

helst.  

 

Minoritetsintresse 

I förslaget anges att majoritets- och minoritetsintresset skall ändra namn till kontrollerande och 

icke-kontrollerande intresse. Detta är ett välkommet förslag, menar Svenberg, eftersom det i vissa 

speciella fall kan vara så att minoritetsägarna har bestämmande inflytande eller kontroll.  

 

4.5.2 Negativa åsikter om förändringarna 

Användningsområde och konsolidering 

Enligt IASB skall en förvärvare utpekas vid ett företagsförvärv, det vill säga den som har 

kontrollen över det andra företaget. Därefter skall förvärvade tillgångar och skulder omvärderas 

till verkligt värde. På grund av denna definition bör inte ömsesidiga företag som går samman 

tillämpa IFRS 3, menar Le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances10 (GEMA) i 

Paris. Inget av företagen övertar kontrollen över den andre, då kan heller inte några tillgångar och 

skulder omvärderas. Två ömsesidiga företag kan gå samman för att utföra gemensamma 

aktiviteter men det är sällan ett övertagande sker. Därför menar GEMA att sådana samgåenden 

inte skall omfattas av denna standard. EFRAG instämmer och anser att när det gäller renodlade 

samgåenden, speciellt när det gäller två eller flera ömsesidiga företag, speglar inte 

förvärvsmetoden den ekonomiska verkligheten.  

 

Valerie Hall som är auktoriserad revisor och VD för Concord Cooperative Market i USA menar 

att förvärvsmetoden är opraktisk att tillämpa på samgåenden av kooperativa föreningar och anser 

att poolningsmetoden aldrig skulle ha tagits bort från standarden. Att tillämpa en 

konsolideringsmetod som inte är anpassad för samgåenden skapar förvirring och ökar de redan 

höga kostnaderna för redovisnings- och revisionsavgifter.  

 

Anskaffningsvärde 

PWC menar att då det inte finns många ekonomiska skillnader mellan företagsförvärv och 

förvärv av andra tillgångar bör de inte heller redovisas olika. Accounting Standards Board of 

Japan (ASBJ) instämmer och menar att transaktionskostnader hänförliga till företagsförvärv skall 

                                                 
10 GEMA är en professionell förening för ömsesidiga försäkringsbolag. (www.gema.fr/gema.php)  



BUSINESS COMBINATIONS FAS II 

 
49

aktiveras tillsammans med anskaffningsvärdet, detta för att vara konsekvent med andra IFRS-

regler. Även Redovisningsrådet och EFRAG anser att transaktionskostnader skall ingå i 

anskaffningsvärdet av ett företagsförvärv. EFRAG menar att en kostnad aldrig är en tillgång, men 

det kan vara ett lämpligt verktyg när en tillgång skall mätas.  

 

Stegvisa förvärv 

Redovisningsrådet anser inte att förändringen av redovisningen av stegvisa förvärv bidrar till bättre 

finansiell information. Det ger ingen bra bild av verkligheten och därmed menar de att denna regel 

inte bör implementeras. Deras förslag är att reglera alla ändringar av ägande i ett företag i 

resultaträkningen, även vid ytterligare förvärv när kontroll innehas. Även EFRAG har svårt att 

acceptera denna redovisning av stegvisa förvärv. Om ett företag som äger 100 procent av ett annat 

sedan säljer 60 procent och därmed förlorar kontroll, äger de fortfarande 40 procent av företagets 

aktier. Enligt förslaget skall dessa omvärderas, men då de kvarvarande 40 procenten inte har varit 

involverade i någon transaktion är EFRAG osäkra på om denna bedömning är korrekt. 

 

Inte heller ASBJ är nöjd med förslaget att omvärdera redan innehavda andelar av ett företag den 

dag som kontroll förvärvas/tappas. Enligt IASB är förvärvad eller tappad kontroll en väsentlig 

ekonomisk händelse och därför skall de redan innehavda eller kvarvarande andelarna omvärderas 

till verkligt värde. ASBJ anser inte att detta är nödvändigt då investeringen i sig inte har förändrats.  

 

Goodwill 

EFRAG förstår hur IASB resonerar då de säger att om alla tillgångar och skulder skall redovisas 

fullt ut, så skall även goodwill det. Detta för att följa enhetsperspektivet som ligger till grund för 

deras standarder. Däremot anser EFRAG att goodwill inte är likställt med någon annan tillgång 

och de tror därför inte att IASB har identifierat fördelarna med att redovisa enligt 

enhetsperspektivet som uppväger de involverade kostnaderna. Eriksson håller med trots att han 

är positiv till förslaget om IFRS 3 fas II. Han anser att det är praktiskt svårt att genomföra en full 

goodwillberäkning. 

 

Svenberg betonar svårigheten i att mäta det verkliga värdet på hela det förvärvade företaget om 

inte 100 procent av företaget förvärvas. Problemet, som Sven-Arne Nilsson ser det, är principiellt 

då en beräkning av total goodwill görs utan att veta särskilt mycket om vad beräkningen 

inkluderar. Han hävdar vidare att det inte finns någon efterfrågan av information om fördelning 

av förvärvad goodwill på minoritetsintresset och att det därför bör finnas ett resonemang till 
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varför minoritetsintresset skall tilldelas goodwill. Redovisningsrådet menar att det inte finns 

någon förklaring till eller några bevis på att goodwill endast hänförlig till moderföretaget är 

otillräcklig information. Inte heller finns det bevisat att kapitalmarknaden har efterfrågat 

information som avser beräkning av full goodwill. Dessutom är inte goodwill hänförlig till 

minoritetsintresse en del av förvärvstransaktionen. Redovisningsrådet tycker att vägledningen om 

verkligt värdeberäkning och verkligt värdehierarkin är för vag och generell. De anser därför att 

förslaget inte bör implementeras utan vidare forskning, debatt och övervägningar.  

 

ASBJ anser inte heller att full goodwillmetoden skall tillämpas, utan är nöjda med den metod som 

tillämpas i nuvarande IFRS 3. Detta gäller även för EFRAG. Anledningen är att finansiell 

information skall ge information som hjälper ägare att uppskatta företagsvärdet, inte presentera 

marknadens uppskattning. Detta blir fallet då full goodwill baseras på ett uppskattat verkligt 

värde av det totala företaget. Redovisning av endast ägd andel av goodwill anser ASBJ speglar 

investeringen på ett bättre sätt.  

 

Deloitte Touche Tohmatsu anser att det är för svårt att uppskatta total goodwill och det är inte 

ekonomiskt försvarbart att räkna ut detta, då det inte finns tillräckliga mätinstrument eller 

vägledning om hur det skall gå till. De anser att det bidrar till att revisorer och 

redovisningsekonomer får försöka förutspå värden och det ger inte bättre information till 

användarna. Dessutom implementerades IFRS 3 i många länder ganska nyligen, vilket gör att 

ytterligare kostnader skulle uppstå men som inte skulle kunna motiveras.  

 

4.5.3 Åsikter om följderna av Business Combinations fas II 

De största följderna av IFRS 3 fas II, tror Eriksson, blir effekter på finansiella nyckeltal, såsom 

soliditetsökningar på grund av redovisning av full goodwill. Sven-Arne Nilsson anser att det inte 

blir några större effekter av förslaget, förutom behandlingen av total goodwill.  

 

Vid förvärv av en mindre andel av ett företags aktier, till exempel 51 procent, blir det en subjektiv 

uppskattning av de resterande 49 procenten, så kallad grossing up11 av goodwill. EFRAG menar 

att förslaget inte ger tillräcklig vägledning om hur en sådan uppskattning går till. Svårigheter 

föreligger att verifiera värderingen och redogöra för den, då det är en subjektiv mätning. 

(Svenberg) Vidare kan den tredje nivån i verkligt värde hierarkin uppfattas abstrakt och oklar, då 

                                                 
11 Grossing up innebär att det verkliga värdet på hela det förvärvade företaget uppskattas genom att ta hänsyn till det 
verkliga värdet på den förvärvade andelen.  
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det krävs speciella värderingsmetoder. (Jörgen Nilsson) Eriksson hävdar att det är lättare att 

värdera identifierade nettotillgångar än att värdera hela företaget som en enhet.   

 

Jörgen Nilsson poängterar att det kan vara problem att mäta hur mycket av betalningen som 

överstiger det verkliga värdet. Han är tveksam till att redovisning av goodwill hänförlig till 

minoritetsintresset tillför redovisningen särskilt mycket. Vid beräknandet av det totala 

verkliga värdet av hela rörelsen måste hänsyn tas till att vissa betalningar går utöver det 

verkliga värdet, till exempel för att erhålla kontrollposter. Detta gör att goodwillposten inte 

alltid fördelas proportionellt mellan majoriteten och minoritetens ägarandelar. Svenberg 

förklarar närmare. Om 70 procent förvärvas för 70 miljoner skulle 30 procent kunna vara 

värt 30 miljoner, men detta är ett inkorrekt synsätt. Det kan vara så att de sista 30 procenten 

är billigare eftersom en kontrollpremie eventuellt har fått erläggas för att få det bestämmande 

inflytande. Det kan även vara så att de sista 30 procenten är dyrare på grund av att ett företag 

kan vara villig att betala mer för att få ett ägarskap om 90 procent för att komma åt 

eventuella skattemässiga fördelar.  

 

Effekterna av förslaget att inte inkludera direkt hänförliga kostnader i anskaffningsvärdet blir att 

alla företagsförvärv kommer att belasta koncernens resultaträkning, då transaktionskostnaderna 

skall kostnadsföras istället för att aktiveras i balansräkningen som en del av förvärvet, säger 

Svenberg. Sven-Arne Nilsson hävdar att effekterna inte blir så stora i de flesta fallen, men i de fall 

det får effekt utgör det en belastning på den period då förvärvet görs.  

 

4.5.4 Sammanfattning 

Åsikterna har innehållsmässigt varit delade i diskussionerna kring förslaget. Bland annat framförs 

åsikter om att verkligt värde inte är så väldefinierat som det låter och det resulterar i mätproblem 

och subjektiva uppskattningar.  

 

Det anses positivt att diskussionen om konsolideringsmetoden fresh start har påbörjats, även om 

förvärv som mer liknar samgåenden kanske inte skall lyda under en standard om företagsförvärv. 

 

Att inte inkludera transaktionskostnader i anskaffningsvärdet är positivt enligt vissa, då det visar 

verkligt värde. Andra menar att detta inte är konsekvent med de övriga IASBs standarderna. 

Vidare anses det negativt med reglering, i dels resultaträkningen och dels i balansräkning, av den 

differens som kan uppstå vid omvärdering av andelar vid ett stegvist förvärv. 
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Medan vissa tycker att full goodwill är bra då det överensstämmer med enhetsperspektivet, menar 

andra att det inte ger bättre information och dessutom finns det ingen efterfrågan på sådan 

information. Det anses dock positivt att minoritetsintresset byter namn, då det bättre speglar vad 

det innebär när det benämns icke-kontrollerande intresse.  
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ANALYTISKT RESONEMANG  

I detta kapitel förs ett analytiskt resonemang kring vilka förändringar och effekter som uppstår i 

och med förslaget Business Combinations fas II. Det analyseras även om, och i så fall hur, detta 

förslag bidrar till ökad informationsnytta för intressenterna av de finansiella rapporterna. 
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5. Utvärdering av förslaget 

I problemdiskussionen i stycke 1.2 fastställdes tre frågeställningar som skall besvaras för att 

uppfylla syftet med uppsatsen. Dessa tre frågor skall nu resoneras kring med hjälp av det 

teoretiska resonemanget och den empiriska undersökningen:  

 

Vilka är de mest diskuterade förändringarna i och med förslaget Business Combinations fas II? 

Vilka effekter får förändringarna i resultat- och balansräkningen? 

Bidrar förslaget om den nya IFRS 3 till bättre information till intressenter/användare av finansiella rapporter? 

 

Analyskapitlets disposition är upplagt enligt figur 22 nedan.  

 

Figur 22 Analytiskt resonemang 

 

5.1 Förändringar och effekter av Business Combinations fas II 

Beroende på vilket enhetsperspektiv som ligger till grund för redovisningsstandarder, skiljer sig 

redovisningen av vissa poster åt. Därför påverkas resultat- och balansräkningen när en förändring 

av perspektiv görs. Föreställningsramen anger även vilka grupper eller individer som är företagets 

främsta intressenter och om perspektivet ändras kan även intressentgrupperna ändras för 

företaget. Även förändring av värderingsansats påverkar hur vissa transaktioner redovisas. Nedan 

diskuteras de förändringar som uppstår om Business Combinations fas II implementeras, samt 

vilka effekter de får. 

 

5.1.1 Användningsområde och konsolidering 

I förslaget Business Combinations fas II har användningsområdet för standarden utökats till att 

innefatta förvärv innefattande ömsesidiga företag samt förvärv genom avtal. Det diskuteras även 

att i en eventuell fas III införa en ytterligare konsolideringsmetod, fresh start metoden. 

5.1 Förändringar och effekter av 
Business Combinations fas II. 

5.2 Ger Business Combinations fas II 
bättre information till intressenterna? 

Analytiskt resonemang 
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 Det är tvetydigt från IASBs sida att låta standarden omfatta förvärv mellan ömsesidiga företag, 

innan de har infört en konsolideringsmetod anpassad till denna typ av samgåenden. Om inte 

dessa förvärv ryms i definitionen av ett förvärv är ett bättre alternativ att utesluta förvärv mellan 

ömsesidiga företag helt. Fresh start metoden bör således implementeras samtidigt som förvärv 

innefattande ömsesidiga företag inkluderas i standarden. 

 

En återkoppling till tidigare förda resonemang i det teoretiska och empiriska kapitlet leder till 

nedanstående resonemang och en tillbakablick på de enhetsperspektiv som behandlats i 

uppsatsen (se figur 23).  

 

 

Figur 23 Användningsområde och konsolideringsmetoder 

 

Om fresh start metoden antas i standarden, finns det återigen två konsolideringsmetoder (se figur 

23 ovan). Detta ansågs inte bidra till enhetliga och jämförbara finansiella rapporter, varför 

poolningsmetoden en gång togs bort. Frågan är varför fresh start metoden anses bättre än 

poolningsmetoden. En anledning är att fresh start metoden speglar en typ av förvärv där två eller 

fler företag förvärvas av den nya enheten som bildas till följd av att dessa företag går samman. 

Alla integrerade företags tillgångar och skulder omvärderas till verkligt värde, vilket gör att IASBs 

mål att redovisa faktiska marknadsvärden uppfylls. Detta medför att denna metod är mer 

jämförbar med förvärvsmetoden än poolningsmetoden där ingen förvärvare utses och inga 

tillgångar eller skulder omvärderas.  

 

Jämförbara rapporter är viktiga för till exempel investerare för att de skall kunna avgöra vilka 

företag som är köpvärda. För att möta dessa och andra intressenters behov skall antingen både 

Användningsområde och konsolideringsmetod

Moonitz IFRS 3 IFRS 3 fas II 

N/A Förvärvsmetod 
eller 
poolningsmetod

Förvärvsmetod Förvärvsmetod 
eller fresh start 
metod

Eriksson

Alla förvärv 
förutom 
avvikande 
verksamhet 

Alla förvärv som 
innebär förvärv 
av kontroll 

Alla förvärv 
förutom: 
Joint venture 
Gemensam  kontroll 
Ömsesidiga företag 
Genom avtal 

Alla förvärv 
förutom:  
Joint venture 
Gemensam  kontroll 
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förvärv som inte innebär övertagande och fresh start metoden inkluderas i standarden samtidigt, 

eller så exkluderas de båda. Det senare innebär att behålla nuvarande IFRS 3 som den är. Om 

denna värderingsmetod inte införs i standarden kommer förvärv innefattande ömsesidiga företag 

att redovisas enligt förvärvsmetoden och därmed återge otillförlitlig och icke relevant information 

angående transaktionen. Detta genom att det måste utses en förvärvare och därmed kommer 

endast ett företags tillgångar och skulder omvärderas till följd av transaktionen som egentligen 

innebär ett samgående.  

 

5.1.2 Anskaffningsvärde  

Enligt det nya förslaget skall det verkliga värdet beräknas på hela det förvärvade företaget för att 

erhålla det bästa beviset på vad rörelsen är värd. Dessutom skall inga transaktionskostnader 

hänförliga till förvärvet inkluderas i anskaffningsvärdet. Respondenterna i intervjuerna samt i de 

studerade comment letters var kluvna inför denna fråga eftersom det finns både för- och 

nackdelar med att exkludera sådana kostnader.  

 

Då transaktionskostnader är exkluderade från anskaffningsvärdet skall de kostnadsföras direkt i 

resultaträkningen. En uppdelning av värdet av företaget och de tillhörande kostnaderna gör att 

användarna lättare kan urskilja det verkliga värdet på företaget i de finansiella rapporterna. Frågan 

är om det ger en verklig bild över vad som har investerats i förvärvet. Effekten av detta blir att ett 

företagsförvärv kommer att belasta årets resultat det år som investeringen genomförs. 

Användarna av de finansiella rapporterna måste då ta hänsyn till att resultatet inte bara speglar 

årets resultat av verksamheten, utan även har påverkats av gjorda förvärv. Det innebär att de 

intressenter som endast vill analysera verksamhetens resultat och avkastning, själva måste söka 

reda på och bortse från de kostnader som influerat resultatet på grund av förvärv. Det är heller 

inte säkert att alla företag redovisar dessa kostnader på samma sätt. Ett företag kan redovisa en 

kostnad hänförlig till ett förvärv som en jämförelsestörande post medan ett annat kan redovisa 

det som den kostnad det är, till exempel konsultarvode.  

 

En annan sida av förslaget är att om transaktionskostnaderna inte aktiveras i balansräkningen i 

samband med anskaffningsvärdet för förvärvet kommer storleken på den förvärvade goodwillen 

att påverkas. Om det förvärvade företagets anskaffningsvärde minskar, blir även premiumet 

mindre vilket i sin tur gör att goodwillbeloppet blir mindre. Ett exempel på detta ges i figur 24 

nedan.  
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Figur 24 Transaktionskostnader och goodwill 

 

Detta är en positiv effekt av att kostnader direkt hänförliga till förvärvet kostnadsföres direkt, då 

IASBs mål med nuvarande IFRS 3 är att begränsa storleken på redovisad goodwill. En 

begränsning av goodwillbeloppet är i grunden positiv, då goodwill är en tillgång som inte går att 

definiera bör denna post vara så liten som möjligt. Eftersom goodwilldefinitionen blivit smalare 

får den endast innefatta synergieffekter och kunskap hos personal. Goodwillavskrivningar får inte 

längre göras vilket innebär att dessa inte längre matchas med de förväntade framtida vinsterna 

och fördelarna. I nuvarande IFRS 3 samt i förslaget Business Combinations fas II testas goodwill 

för nedskrivning minst en gång årligen, men om inget nedskrivningsbehov finns, kvarstår 

goodwillen orörd.  

 

Effekternas omfattning av att transaktionskostnaderna redovisas i resultaträkningen beror dock 

på hur många förvärv som egentligen görs per år och deras storlek. Även storlek på det 

förvärvande företaget och dess omsättning har betydelse (se figur 25 nedan).  

Exempel A  
 
Verkligt värde (inkl transaktionskostnader) av företaget  103 000’ 
-Verkligt värde av förvärvade identifierade nettotillgångar   -70 000’ 
 Premium        33 000’ 
-Identifierade övervärden       -7 000’ 
-Goodwill      -26 000’ 
Rest                 0

Exempel B 
 
Verkligt värde (exkl transaktionskostnader) av företaget  100 000’ 
-Verkligt värde av förvärvade identifierade nettotillgångar   -70 000’ 
 Premium        30 000’ 
-Identifierade övervärden       -7 000’ 
-Goodwill      -23 000’ 
Rest                0 

Redovisning av transaktionskostnader vid ett förvärv 
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Figur 25 Transaktionskostnader 

 

I exempel A görs ett förvärv av ett större företag och i exempel B görs ett förvärv av ett mindre 

företag. För att visa de effekter som uppstår redogörs för då ett stort respektive litet företag gör 

dessa förvärv.  Som framgår i figuren 25 ovan blir effekterna större i det lilla företaget, vilket 

framgår tydligast i exempel A, där transaktionskostnaderna utgör hela 20 procent av 

omsättningen. Det är föga troligt att ett litet företag gör ett så pass stort förvärv12, men detta 

exempel ges för att visa olika utfall i resultatpåverkan.   

 

Till följd av förda resonemang får kostnadsföring av transaktionskostnader i resultaträkningen 

olika effekter beroende på de förvärvande och förvärvade företagens finansiella situation. En stor 

påverkan av transaktionskostnaderna på resultatet medför mindre jämförbara finansiella 

rapporter, då inte alla företag redovisar transaktionskostnaderna likadant i resultaträkningen. Om 

inga riktlinjer för hur och var dessa kostnader skall redovisas i resultaträkningen finns, blir 

                                                 
12 Detta scenario kan dock uppstå vid omvända förvärv. Detta behandlas inte i denna undersökning, varför det inte 
analyseras vidare.  

Exempel A  
 

• Det förvärvade företagets anskaffningsvärde: 50 miljoner kr 
• Transaktionskostnader hänförliga till förvärvet: 1 miljon kr 

 
Då ett företag med 100 miljoner kr i omsättning gör ett sådant förvärv, och om 
transaktionskostnaderna belastar resultatet, utgör de 1 procent  
(1 000’/100 000’) av moderföretagets omsättning.  
 
Då ett företag med 5 miljoner kr i omsättning gör samma förvärv utgör 
transaktionskostnaderna 20 procent (1 000’/5 000’) av moderföretagets omsättning.  

Exempel B 
 

• Det förvärvade företagets anskaffningsvärde: 6 miljoner kr 
• Transaktionskostnader hänförliga till förvärvet: 100 000 kr 

 
Då ett företag med 100 miljoner kr i omsättning gör ett förvärv av företaget ovan 
utgör transaktionskostnaderna 0,1 procent (100’/100 000’) av moderföretagets 
omsättning.   
 
Då ett företag med 5 miljoner kr i omsättning gör samma förvärv utgör 
transaktionskostnaderna 2 procent (100’/5000’)   
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redovisningsstandarden inte enhetlig världen över så som är tanken med förslaget enligt IASB. 

Då transaktionskostnaderna utgör en liten andel av det förvärvande företagets omsättning ger 

kostnadsföringen inga större effekter och därmed blir det irrelevant om transaktionskostnaderna 

inkluderas eller exkluderas i anskaffningsvärdet. Trots detta bör alla IASBs standarder vara 

enhetliga, och om transaktionskostnader ingår i anskaffningsvärdet för andra tillgångar bör så 

även vara fallet på denna punkt.  

 

Verkligt värdeansats 

En förvärvssituation innebär i praktiken att köpare och säljare kommer överens om ett pris. 

Målet med verkligt värdeansatsen i Business Combinations fas II är att den skall ta bort effekter 

av detta prissättningsbeteende i redovisningen av företagsförvärv. Det är inte anskaffningsvärdet 

som längre skall speglas i balansräkningen, utan det verkliga värdet av de identifierade övertagna 

tillgångarna och skulderna. IASB har därför sammanställt en verkligt värdehierarki som företagen 

skall använda sig av för att avgöra hur värden skall beräknas och uppskattas. Målet är att det skall 

bli en mer enhetlig bedömning av värdet av de förvärvade tillgångarna och skulderna när 

direktioner för hur verkligt värde skall beräknas införs.  

 

Det finns olika teorier som förespråkar olika värderingsansatser. Det verkliga värdet kan anses 

tillföra den positiva aspekten att ett mer aktuellt värde redovisas, där hänsyn är tagen till hur 

marknaden skulle värdera liknande tillgångar och skulder. En liknande värdering sker vid 

tillämpning av CoCoA som nämnts i stycke 3.5.1. I denna teori bestäms försäljningsvärdet av 

tillgångar och skulder på bokslutsdagen. Dessa båda värderingssätt kan jämföras genom att både 

försäljningsvärdet och verkligt värde speglar transaktionspriset på marknaden vid en viss tidpunkt. 

Dessutom speglar båda värderingsansatserna värdet på företaget i en ombytlig miljö. Det är 

tidigare sagt att CoCoA inte har fått något vidare genombrott i praktiken eftersom metoden inte 

bygger på going concern. Frågan är då varför verkligt värde kan anses som ett tillförlitligt värde, 

när det är i princip samma värde som åsyftas. En tillämpning av going concern innebär att 

företaget anses fortleva i all framtid, därför är inte en likvidering av tillgångar och skulder ett 

alternativ vid en omvärdering av tillgångar och skulder. Således bör verkligt värde premieras före 

försäljningsvärden då det är ett mer trovärdigt alternativ att företaget består. 

 

En baksida av att beräkna verkligt värde är, som många av comment letters påpekade, att om det, 

som i dagens läge, inte finns tillräcklig vägledning i hur verkligt värde mäts på ett tillförlitligt sätt 

kan värdet bli missvisande. Det är viktigt att försiktighetsprincipen tillämpas även då verkligt 
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värde beräknas för att inte överskatta eller underskatta tillgångar och skulder. Då verkligt 

värdehierarkin har begränsningar, genom att vissa tillgångar inte kan värderas på en aktiv 

marknad, kan detta medföra att en mer godtycklig värdering sker. Om verkligt värde inte kan 

mätas på ett verifierbart sätt kommer inte heller värdet att vara verifierbart. Det medför att 

informationen inte uppfyller ett av IASBs kvalitativa egenskaper för redovisningsinformation. 

Om subjektiva beräkningar och uppskattningar sker uppnås inte målet med jämförbara finansiella 

rapporter och inte heller ges tillförlitlig eller relevant information till företagets intressenter.  

 

5.1.3 Stegvisa förvärv 

I likhet med Moonitz anser IASB att förvärv av kontroll är det avgörande för att bestämma 

ägande och det är därför en väsentlig ekonomisk händelse. När en sådan viktig händelse uppstår 

kan det anses motiverat att det skall regleras i resultaträkningen. Därför berättigas omvärdering av 

redan innehavda andelar vid förvärvande av kontroll. Den differens som eventuellt uppstår vid 

omvärderingen regleras i resultaträkningen. Samma differens skall regleras i balansräkningen om 

det förvärvande företaget redan har bestämmande inflytande. Redovisningsrådet och EFRAG 

ifrågasätter om detta verkligen ger en faktisk bild av verkligheten och om det bidrar till att 

förbättra den finansiella informationen. De anser att alla förändringar i ett ägandeskap av ett 

dotterföretag skall redovisas i resultaträkningen. Detta troligtvis för att alla eventuella differenser 

skall behandlas lika oavsett innehav av kontroll eller inte. De resultateffekter som uppstår 

kommer således att vara beroende av hur det verkliga värdet för andelar skiljer sig från en 

förvärvsdag till en annan.  

 

Ett alternativ är att inte redovisa någon värdeförändring alls i resultaträkningen. Detta därför att 

ett förvärv till största mån inte bör belasta resultaträkningen, då det innebär en avvikelse från den 

dagliga verksamheten (se figur 26 nedan). Då företagsinvesteringen inte avslutas eller påbörjas av 

en förändring i bestämmande inflytande, innebär en omvärdering endast att ett nytt värde tillmäts 

investeringen. Det medför således varken att någon egentlig förändring skett i det redan 

förvärvade företaget eller att någon reell verksamhetsförbättring13 skett i rörelsen. Det är därför 

tveksamt om detta skall påverka resultatet för perioden, eftersom det inte innebär någon egentlig 

verksamhetsförändring. 

                                                 
13 Med egentlig verksamhetsförbättring menas här effekter av att verksamheten lyckats effektivisera transaktioner 
som gör att intäkter ökar och/eller att kostnader minskar. 
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Figur 26 Stegvisa förvärv 

 

En annan aspekt är hur tillförlitligt det beräknade verkliga värdet är, som ligger till grund för 

differensen. Om det inte finns någon vägledning eller ett färdigt mätinstrument om hur detta 

värde uppskattas är det naturligt att olika företag tolkar reglerna olika. Om värdet som påverkar 

differensen inte är mätt på ett tillförlitligt sätt, är inte heller den resultatpåverkande differensen 

tillförlitlig. Detta är inte ett önskat resultat av en högkvalitativ redovisningsstandard. Det bidrar 

inte heller till jämförbar redovisningsinformation för att underlätta för användarna när de 

analyserar de finansiella rapporterna. Då denna differens skall regleras i resultaträkningen uppstår 

jämförelsestörande poster gentemot de företag som inte gör förvärv. Som resonerats i stycke 

5.1.2 beror omfattningen av de resultatpåverkande effekterna i de finansiella rapporterna på 

antalet förvärv som görs samt storleken på det förvärvande och det förvärvade företaget.  

 

Om förslaget inte antas, utan att IASB på denna punkt behåller nuvarande IFRS 3, uppstår ingen 

resultatpåverkande differens eftersom ingen omvärdering sker av anskaffningsvärdet av de 

innehavda andelarna. Detta ger mer jämförbar redovisningsinformation då inga frågetecken 

uppstår hur och var en eventuell differens skall redovisas samt att verkligt värde beräkningen vid 

omvärdering inte medför subjektiva uppskattningar.  

 

5.1.4 Goodwill  

Förslaget Business Combinations fas II förespråkar att full goodwill beräknas och fördelas på 

både majoritets- och minoritetsintresset. Detta innebär att ett enhetsperspektiv, som först 

15/1  
• Företag A förvärvar 40 % av företag Bs aktier för 1000’ kr (verkligt värde 15/1) 

22/4  
• Företag A förvärvar ytterligare 40 % av Bs aktier för 1200’ kr och får därmed kontroll 

(verkligt värde 22/4) 
• De första 40 % omvärderas och är nu värda 1200’ kr (verkligt värde 22/4) 
• Differensen som uppstår är 200’ kr (1200’-1000’) och skall redovisas som en vinst i 

resultaträkningen. 
 
Kostnader  Intäkter  
∑1 500 000 ∑2 100 000 dessa kostnader och intäkter är direkt hänförliga till verksamheten 

 +   200 000 vinst till följd av omvärdering av ägd andel vid förvärv av kontroll
    2 300 000 

 
Årets resultat: 2 300 000 - 1 500 000 = 800 000 kr  
Om omvärderingen inte regleras i resultaträkningen skulle årets resultat vara 200 000 kr mindre.
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uppmärksammades av Moonitz för drygt 50 år sedan, tillämpas på koncernredovisningen. Av 

figur 27 nedan framkommer även ett annat synsätt som redogjorts för i undersökningen.  

 

 

Figur 27 Goodwill 

 

IASB vill med förslaget IFRS 3 fas II utöka redovisningen av alla tillgångar och skulder till 100 

procent. Detta innebär att även goodwill skall redovisas enligt denna princip, vilket även Moonitz 

förespråkar (se figur 27 ovan). På detta sätt ökar tillgångarna i balansräkningen då goodwillposten 

utökas istället för att bara ägd andel redovisas. Då full goodwill redovisas ges information 

angående minoritetens del av företagets goodwill. Därmed uppfylls ett av IASBs krav på 

redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper genom att fullständig information lämnas 

angående förvärvet. Detta går hand i hand med att information om hela enheten skall redovisas 

enligt enhetsperspektivet. Genom detta blir alla ägares behov av koncernrelaterad, och då 

framförallt goodwillrelaterad information, uppfyllt i Business Combinations fas II. I dagens läge 

anses verkligt värdehierarkin vara för vag för att kunna bedöma ett tillförlitligt värde av alla 

tillgångar och skulder. Regeln om redovisning av full goodwill bör därför inte införas förrän 

IASB har utvecklat en vägledning om den mätteknik som skall ta fram ett verkligt värde som är 

tillförlitligt, objektivt, jämförbart och relevant.  

 

Användningen av informationen som full goodwill ger är dock begränsad eftersom inga direkta 

beslut tas enbart baserat på den kunskapen. Istället kommer den informationen att vara ett sätt 

för majoritetsägarna att se hur stor del av det verkliga värdet som är hänförbart till deras del av 

dotterföretaget. Vissa uppfattar dock att redovisning av full goodwill inte ger bättre information 

till användarna av de finansiella rapporterna. De menar att det inte finns någon efterfrågan på 

information om fördelning av goodwill även på minoritetsintresset, eftersom denna ägargrupp 

kan leta efter information i dotterföretagens finansiella rapporter.  

 

ErikssonMoonitz IFRS 3 IFRS 3 fas II 

Ägd andel av
goodwill 

Full goodwill 
(inkl.minorits-
intressets andel) 

Ägd andel av 
goodwill 

Full goodwill (inkl. 
minoritets-
intressets andel) 

Goodwill
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Då behovet av information inte ser likadan ut för alla intressenter, går det inte att objektivt mäta 

de finansiella rapporternas informationsnytta för företagets intressenter. Behovet av och nyttan 

med information hos olika intressenter kan se olika ut beroende på hur lagstiftningen om 

kapitalskydd i olika länder är utformad. Minoritetsägarna har ett bättre skydd och ges mer 

uppmärksamhet i USA på grund av en mer utvecklad kapitalmarknad, där minoritetsägarna är 

viktiga kapitaltillförare till företagen. Genom samarbetet med amerikanska FASB tillämpas ett 

mer anglosaxiskt synsätt i och med förslaget Business Combinations fas II. Detta uttrycks bland 

annat då minoritetsägarna ges mer uppmärksamhet och tilldelas sin del av det förvärvade 

företagets goodwill.  I dagsläget är dock inte minoritetsägarna lika viktiga kapitaltillförare i alla 

företag runt om i världen och därför kan det för tillfället anses överflödigt med sådan information 

till dessa intressenter. Däremot kan IASBs intention vara att skydda minoritetsägarna vid en 

eventuell utveckling av kapitalmarknader, genom att ge dem större medverkan i koncernens 

finansiella rapporter redan nu.  

 

Ingen redovisning av goodwill 

Det är svårt att beräkna full goodwill eftersom verkligt värde av hela det förvärvade företaget 

måste uppskattas, speciellt när inte hundra procent av ett företag förvärvas. Ett alternativ som 

skulle kunna lösa problematiken med redovisningen av de olika intressegruppernas goodwill är att 

inte redovisa någon goodwill alls. Detta diskuterar Moonitz i sin enhetsteori, vilket även är ett av 

IASBs mål. Om ingen goodwill skall redovisas har därför minoritetsintresset heller inget behov av 

att veta sin andel av goodwill. Eftersom ingen goodwill längre skall avskrivas, utan bara testas för 

nedskrivning minst en gång årligen, så blir problemet med att matcha de eventuella framtida 

vinsterna med goodwillavskrivningarna, inte aktuellt. Detta innebär att goodwillen belastar 

resultatet endast en gång.  

 

Ytterligare ett argument för att kostnadsföra förvärvad goodwill direkt är att goodwill inte är en 

tillgång som är direkt identifierbar och inte heller har samma karaktär som andra tillgångar. Detta 

kan resultera i att summan som betalas för att förvärva ett företag hålls nere, vilket i sin tur 

minskar goodwillen. Investerare är inte benägna att betala för något som inte finns för att det 

sedan skall belasta resultatet. Detta medför att förvärvet påverkar resultatet endast det år som 

förvärvet sker. I sin tur kan detta leda till att förvärv tänks över grundligare och kanske minskar 

antalet genomförda företagsförvärv. Detta kan dock hämma företags möjligheter att växa och 

utvecklas i den takt de själva önskar. Dessutom uppstår en kostnad ej hänförlig till den dagliga 

verksamheten. Om goodwillen är stor kan detta ge oönskade effekter på företagets resultat. I 
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förlängningen påverkar även detta ägarna och andra intressenter, då avkastning och utdelning 

minskar när de balanserade medlen blir mindre på grund av lägre resultat. De framtida 

förväntningarna påverkas även av hur det går för företaget, varför de kan få svårare att attrahera 

kapital i framtiden. Även här påverkas effekternas omfattning av antalet gjorda förvärv och de 

inblandade företagens storlek (se stycke 5.1.2). 

 

Om det inte är ett alternativ att kostnadsföra goodwill direkt är det att föredra att behålla reglerna 

om värdering av goodwill som finns i nuvarande IFRS 3 (se figur 27 ovan). Nuvarande IFRS 3 tar, 

i likhet med Erikssons resonemang om goodwill (se stycke 3.3.4), endast hänsyn till ägd andel av 

goodwill vid konsolidering av ett förvärvat företag i koncernen. Visserligen innebär det att 

goodwill blir en utfyllnadspost som beror av storleken på förvärvad andel och anskaffningsvärde. 

Detta hävdar Moonitz är fel, eftersom goodwill inte uppstår på grund av ett förvärv. Sett ur ett 

cost/benefit perspektiv är det informationsbehovet för företagets främsta intressenter som i 

första hand skall tillgodoses. Om moderföretagets ägare anses vara koncernens främsta 

intressenter bör relevant information riktad till dessa lyftas fram. Även om koncernen ses som en 

enskild enhet som skall redovisas i sin helhet har moderföretagets ägare och dess intressenter 

mest nytta av koncernrelaterad information då de innehar kontroll över koncernen. Med ett 

sådant resonemang är det befogat att endast redovisa ägd andel av goodwill vid ett förvärv.  

 

5.1.5 Minoritetsintresse 

Förslaget att ändra benämningen på minoritetsintresse till icke-kontrollerande intresse, gör det 

lättare för användare av finansiella rapporter att veta vilken roll minoritetsägarna har. Moonitz 

resonemang i stycke 3.3.3 om att ett minoritetsintresse i verkligheten kan inneha majoriteten av 

aktierna utan att ha bestämmande inflytande stämmer mycket väl. Därför är icke-kontrollerande 

intresse ett mer naturligt namn. Det har ingen direkt påverkan på resultat- och balansräkningen 

att intresset byter namn, men det ger bättre och mer överskådlig information till intressenterna, 

samt att det framgår tydligare vilken andel som har och inte har kontroll över dotterföretaget.   

 

5.1.6 Sammanfattning av stycke 5.1  

Nedanstående figur (28) sammanfattar kort om förslaget ger effekter på resultat- och 

balansräkningen.  
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Figur 28 Sammanfattning av effekter  

 

Angående reglerna om att standarden IFRS 3 skall omfatta förvärv innefattande ömsesidiga 

företag samt redovisningsmetoden fresh start bör antingen båda eller inget av dessa införas för att 

få jämförbara finansiella rapporter.  

 

Transaktionskostnader som exkluderas från anskaffningsvärdet medför att ett verkligt värde av 

företaget redovisas. Detta innebär dock att kostnaderna belastar resultatet, vilket kan innebära 

otydlig information till intressenterna. När transaktionskostnaderna inkluderas i anskaffnings-

värdet ges en verklig bild av den faktiska investeringen.  

 

Det finns både för- och nackdelar med en beräkning av verkligt värde på det totala företaget. 

Verkligt värde ger investerare relevant information om värdet på tillgångar och skulder, inte ett 

förlegat och förändrat värde. Å andra sidan kan ett sådant värde ge upphov till subjektiva 

beräkningar om inte tillräcklig vägledning eller tillförlitliga mätinstrument finns.  
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Differensen som kan uppstå vid stegvisa förvärv kommer enligt förslaget att redovisas i både 

resultat- och balansräkningen beroende på bestämmande inflytande. Det argumenteras för att 

differensen bör redovisas på samma sätt oavsett innehav av kontroll. Vidare argumenteras för att 

de ägda andelarna inte skall omvärderas alls och därmed uppstår ingen differens.  

 

Vid full goodwillredovisning redovisas även minoritetsintressets andel av goodwill. Detta innebär 

att 100 procent av goodwillen redovisas i balansräkningen, vilket är relevant ur ett 

enhetsperspektiv. Å andra sidan är det inte relevant om fokus ligger på moderföretagets 

intressenter som av vissa anses vara koncernens främsta intressenter. Ett alternativ är att inte 

redovisa goodwill alls genom att kostnadsföra det direkt i resultaträkningen.  

 

Benämningen icke kontrollerande interesse är positivt för förbättringen av information till 

intressenter. Detta eftersom det bättre speglar ägarförhållandena.  

 

Omfattningen på analyserade effekter beror på hur många förvärv som sker per år i ett och 

samma företag samt storleken på inblandade företag.  

 

 

5.2 Ger Business Combinations fas II bättre information till intressenter? 

Koncerner kan förklaras utifrån olika perspektiv beroende på vilken information användarna av 

de finansiella rapporterna efterfrågar och vilka som ses som de främsta intressenterna. Förslaget 

Business Combinations fas II innebär att enhetsperspektivet tillämpas fullt ut, vilket medför att 

redovisning av goodwill hänförlig även till minoritetsintresset skall ske i balansräkningen. Enligt 

Mattessich möter moderna organisationer intressenternas informationsbehov bättre genom 

enhetsperspektivet, eftersom det stora antalet aktieägare gör att det handlas med många mindre 

aktieposter. IASBs förslag har dock stött på motstånd redan innan det antagits, då 

redovisningsinformationen som skall framkomma med förslaget enligt många inte skulle tillföra 

någon ytterligare informationsnytta till koncernens främsta intressenter. I kommande kapitel 

utvärderas om förslaget bidrar till bättre information till intressenter eller inte  

 

5.2.1 Informationsbehov och informationsnytta 

I dagens snabbt föränderliga omgivning måste företagen anpassa sig för att uppfylla de krav på 

information som intressenter av olika slag har. Med nya förslag till redovisningsstandarder 

kommer företagen att ständigt bli tvungna att anpassa sig till ny reglering. Detta får till följd att ett 
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aktivt arbetande med redovisningsprinciper krävs för att intressenternas informationsbehov skall 

uppfyllas och därmed behålla förtroendet för företaget.  

 

Informationsbehov 

Olika intressenter efterfrågar olika information och det går således inte att dra alla intressenter 

över en kam. Exempelvis är alla aktieägare inte enbart intresserade av ett företags resultat. Det 

finns andra anledningar till att äga aktier i ett visst bolag än att få avkastning. Det kan till exempel 

vara att ett företag gör nytta för miljön och att aktieägaren då uppmuntrar det genom en 

investering. Trots olika informationsbehov bör de finansiella rapporterna innehålla information 

som är värdefull för intressenterna, vilket uppnås genom att redovisningsinformationen är 

lättbegriplig och användbar för dem. Feltolkningar och andra missförstånd kan dock ändå uppstå 

då intressenter tolkar företags finansiella information olika. För att den skall nå fram till avsedda 

intressenter måste rapporterna även vara lättillgängliga.  

 

Bland de viktigaste intressenterna finns företags aktieägare. Deras informationsbehov har 

uppstått på grund av att de behöver kontrollera att ledningen förvaltar deras satsade kapital på 

bästa sätt. Därav uppkommer kontrollkostnader som bland annat kan förklaras utifrån 

agentteorin (se stycke 3.5.2). Redovisningsinformationen i de finansiella rapporterna minskar 

dessa kostnader. Ett ytterligare sätt att begränsa kontrollkostnader är att begränsa ledningens 

handlingsfrihet. Detta kan göras bland annat genom att begränsa skuldsättningsgraden i företag, 

vilket förespråkas i liability teorin (se stycke 3.5.2). På detta sätt behöver aktieägarna inte 

kontrollera ledningen i investeringsbeslut, såsom vid bland annat företagsförvärv. Ju fler 

kontrollfunktioner som finns tillhanda för aktieägarna desto mindre blir behovet av 

redovisningsinformation. På grund av kontrollerande begränsningar utesluts information som 

inte längre uppfyller ett informationsbehov. Detta skulle även medföra att endast relevant 

redovisningsinformation torde figurera i de finansiella rapporterna.   

 

Informationsnytta 

Även om teorier såsom agent- och liability teorin tillämpas kan intressenterna inte utgå från att all 

information om ett företag ges i de finansiella rapporterna. De kan dock utgå ifrån att alla som 

befinner sig i samma situation som de själva troligtvis har samma information. Nyttan de har av 

informationen som ges kan skilja sig från andra intressenters, men informationen är ändå 

densamma för alla. Nytta är dock oerhört svår att definiera då det är en subjektiv åsikt som skiljer 

sig från fall till fall, eftersom olika personer har nytta av olika sorts information.  
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Då den informationsnytta som uppnås av att tillgängliggöra viss information inte går att mäta för 

företag, är det svårt att avgöra vilken information som bäst uppfyller informationsbehovet för 

respektive intressentgrupp. Efterfrågan på finansiell information är stor varför företaget måste 

göra en avvägning av vilka intressenter som skall anses som företagets främsta. Specificeringen av 

intressenter begränsar kostnaderna för att ta fram sådan information som inte leder till fördelar 

för företaget.  

 

5.2.2. Majoritetsägarna som främsta intressenter 

När ett företag har ett stort antal intressenter blir informationsbehoven även många. Det blir 

svårare för företaget att ta ställning till vilka intressenters behov som skall uppfyllas, med andra 

ord vems informationsnytta företaget skall satsa på att tillgodose. En cost/benefit analys bör 

därför göras för att få fram den mest kostnadseffektiva informationen. Denna rationalisering kan 

dock ge motsatt effekt, då företaget genom att välja bort vissa intressentgrupper kan gå miste om 

kapital eller andra fördelar som dessa skulle kunna tillföra. Alla alternativkostnader företaget har 

av att ge rätt information till rätt intressenter bör utvärderas.   

 

När ett enhetsperspektiv tillämpas skall information om hela enheten ges. Med detta är inte sagt 

att alla intressenter har nytta av sådan information. I samband med förslaget Business 

Combinations fas II skall det förvärvade företagets goodwill fördelas på både majoritets- och 

minoritetsintresset. Då vissa hävdar att majoritetsägarna är koncernens främsta intressenter enligt 

IFRS 3 har dessa ägare ingen nytta av att veta minoritetsintressets del av goodwill. I och med 

detta anses inte förslaget bidra till bättre information till koncernens främsta intressenter. Detta 

då inget beslut kan tas med hjälp av denna information och förslaget uppfyller därför ingen 

informationsnytta.   

 

Trots att koncernens främsta intressenter har framlyfts är det viktigt att inse att de övriga 

kapitaltillförarna också har informationsbehov. Residual equity teorin (se stycke 3.3.5) syftar till 

att ge information även till de mindre aktieägarna för att underlätta deras investeringsbeslut. 

Eftersom även minoritetsägarna ses som kapitaltillförare till företaget bör deras välvilja bevaras. 

Sättet att redovisa information i residual equity teorin skiljer sig från IFRS 3 då kapital från 

specificerade ägare skall redovisas separat i balansräkningen. Detta innebär att teorin inte gör 

någon skillnad på skulder och minoritetsägares eget kapital. Inom IFRS 3 redovisas både 

majoritets- och minoritetsägarnas kapital under posten eget kapital, även om de skiljs åt inom 
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posten. Eftersom residual equity teorin anser att moderföretagets intressenter är koncernens 

främsta, finns det fördelar med att redovisa majoritets- och minoritetsägarnas kapital för sig. En 

kombination av det striktare enhetsperspektivet i och med IFRS 3 fas II, där all 

redovisningsinformation om enheten redogörs för, och residual equity teorin gör att relevant 

information till de främsta intressenter lyfts fram på ett tydligt sätt.  

 

5.2.3 Kapitalägarskydd 

Enhetsperspektivet kan tolkas på ett annat sätt än det som anges ovan. Inom till exempel 

enterprise teorin (stycke 3.3.5) hävdas det att enheten har många intressenter, i form av bland 

annat allmänheten. Detta faktum gör att koncernens finansiella rapporter skall tillgodose ett 

större informationsbehov. Genom ett striktare enhetsperspektiv och därmed redovisning av full 

goodwill innebär förslaget Business Combinations fas II ökad informationsnytta för bland andra 

minoritetsägare. Även om minoritetsägarna inte har kontroll över enheten eller det enskilda 

dotterföretaget, vill de ha information om den enhet de äger aktier i. Koncernen kontrolleras av 

moderföretaget, genom att de har bestämmande inflytande i de integrerade dotterföretagen. 

Därmed kontrolleras minoritetsintresset av majoritetsintresset (se figur 29 nedan).  

 

 

Figur 29 Koncernförhållande 
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I figuren ovan framgår det tydligt att minoritetsintresset (skuggad area) ingår i koncernen, vilket 

medför att även minoritetsägarna bör vara koncernens främsta intressenter. För att alla aktieägare 

i koncernen, majoritets- som minoritetsägare, skall ha nytta av en eventuell tillämpning av liability 

teorin, diskuterad i stycke 5.2.1 ovan, bör begränsning av skuldsättningsgrad tillämpas på hela 

koncernen. Detta för att minoritetsägarna skall skyddas mot att utnyttjas av majoritetsägarna 

eftersom de inte har någon kontroll, varken över respektive integrerat företag eller över 

koncernen. Effekterna av en begränsning av skuldsättningsgraden blir således att det förvärvande 

företaget noggrannare måste överväga vilka företag som skall förvärvas. Detta dels för att 

uppfylla kravet om skuldsättningsgrad och dels för att öka trovärdigheten gentemot 

minoritetsägarna genom att förvalta deras investerade kapital väl.  

 

Ytterligare skydd för minoritetsägare måste föreligga för att de skall motiveras att satsa kapital i 

olika företag. Då minoritetsägarna inte har bestämmande inflytande i det företag de äger aktier 

måste de på något sätt kontrollera hur majoritetsägarna använder deras satsade kapital. Detta kan 

bland annat innebära att de får ett större deltagande i bolagsstämmor, vilket medför att 

majoritetsägarnas makt begränsas. Minoritetsägarskyddet är viktigare i de länder där 

kapitalmarknaden är mer utvecklad och de mindre aktieägarna är de mest aktiva kapitaltillförarna, 

främst i länder där anglosaxisk tradition råder.  

 

I många av de länder där IASBs standarder tillämpas finns det i dagsläget inget behov av ett 

utvecklat minoritetsägarskydd. Genom förslaget IFRS 3 fas II kan dock en förberedelse inför en 

framtida kapitalmarknadsutveckling skönjas, då större hänsyn tas till minoritetsägarnas behov av 

finansiell information i och med ett striktare enhetsperspektiv. Minoritetsägarskyddet får dock 

inte få för stor uppmärksamhet, då det ur majoritetsägarnas perspektiv måste löna sig att ta ett 

kontrollerande ägaransvar. En bra corporate governance medför en bra balans mellan 

majoritetsägarna och minoritetsägarna.  

 

5.2.4 Förslagets informationsnytta 

Företag har även andra intressenter än aktieägare. Dessa övriga intressenter, som definieras i 3.5, 

ser inte koncernrapporterna som den främsta källan till information utan respektive integrerade 

företags rapporter. Sett ur förslagets perspektiv anses dock alla aktieägare vara de främsta 

intressenterna till koncernen då ett strikt enhetsperspektiv tillämpas. Då all information om de 

konsoliderade företagen finns att finna i respektive företags finansiella rapporter kanske 

koncernrapporterna till och med är överflödiga. Å andra sidan används koncernredovisningen 
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bland annat till att få en övergripande bild av enheten. På detta sätt urskiljs ägarstrukturen i varje 

integrerat företag samt att koncernresultatet framgår tydligt. Dessutom finns regleringar om att 

koncernrapporter måste lämnas, vilket innebär att ett behov av dessa finns. Behovet bör 

definieras för att på bästa sätt lämna relevant redovisningsinformation som ger en rättvisande bild 

av koncernens finansiella situation. I och med förslaget Business Combinations fas II utökas 

informationskraven på de finansiella rapporterna. Dessa krav utmynnar i att informationen skall 

inneha de kvalitativa egenskaper som IASB kräver för att den skall vara begriplig, relevant, 

tillförlitlig och jämförbar. Om förslaget innebär att informationen inte innehar eller försämrar 

dessa karaktärsdrag, bör förslaget i sin helhet inte antas.  

 

I detta kapitel har diskuterats vilken informationsnytta det striktare enhetsperspektivet har i och 

med förslaget Business Combinations fas II. Detta innebär förändringar i redovisning av goodwill 

samt att minoritetsintressets roll förtydligas till följd av namnbytet till icke-kontrollerande intresse. 

Om förslaget om full goodwill antas kommer synen på enhetsperspektivet i teorin att bli enhetlig, 

vilket ur denna aspekt bidrar till mer jämförbara finansiella rapporter. Alla de omdiskuterade 

förändringarna i denna studie bygger på att verkligt värdeansatsen har utvecklats. Detta kommer 

att medföra subjektiva beräkningar av det värde som ligger till grund för de effekter som kan 

uppstå till följd av en implementering av de förslagna förändringarna. Detta i sin tur försämrar 

chansen till jämförbar redovisningsinformation.  

 

Ponera att det finns ett värde som går att beräkna på ett tillförlitligt och enhetligt sätt och som 

sedan införs i standarden. Detta skulle innebära att subjektiva beräkningar inte skulle förekomma. 

Det kan dock diskuteras om all redovisningsinformation i detta hänseende blir jämförbar. 

Finansiella rapporter blir inte automatiskt jämförbara bara för att enhetliga standarder tillämpas. 

Det finns många faktorer som inverkar på hur olika människor tolkar regler och annan 

information. Därför blir det i stort sett omöjligt att ta fram en optimal redovisningsstandard som 

genererar jämförbar information. 

 

Enligt IASB är målet med förslaget IFRS 3 fas II att skapa enhetliga och högkvalitativa 

standarder för att få mer jämförbara finansiella rapporter. Frågan är huruvida definitionen av en 

högkvalitativ standard är tillräckligt utvecklad och om en sådan standard bidrar till ökad 

informationsnytta för de berörda företagens intressenter. Troligtvis utvecklas 

redovisningsstandarder kontinuerligt, då nya informationsbehov uppstår hos användarna av de 

finansiella rapporterna. Utvecklingen inom IASB ser ut att gå mot en total konvergering av sina 
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standarder med amerikanska FASBs standarder. Detta skulle innebära en ytterligare utveckling av 

standarder som bygger på enhetsperspektivet, verkligt värdeansats och kapitalägarskydd. Till följd 

av detta uppstår mer detaljerad redovisningsinformation som i slutänden kan försvåra 

användandet av finansiella rapporter. Detta då många intressenters informationsbehov samt stor 

mängd information skall täckas in i rapporterna.  
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SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av den utförda studien och som har 

resonerats kring i det analytiska kapitlet. 
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6. Studiens resultat 

Problemdiskussionen i inledningen utmynnade i tre frågor som skulle leda denna undersökning 

till att uppfylla utsatt syfte. Dessa frågor har diskuterats och resonerats kring i analyskapitlet 

(kapitel 5). Syftet med att utföra denna studie var att utreda vilka förändringar och effekter ett införande 

av IFRS 3 fas II har på de finansiella rapporterna samt om förslaget ökar användarnas informationsnytta. Med 

hjälp av detta skall ställning tas om förslaget bör antas eller inte. Nedan presenteras de slutsatser som 

framkommit i det analytiska resonemanget angående förslaget 

 

 

6.1 Vilka förändringar och effekter har ett införande av IFRS 3 fas II på de 

finansiella rapporterna och ökar de informationsnyttan? 

I kommande kapitel återges de förändringar som uppkommer till följd av förslaget Business 

Combinations fas II, samt om de bidrar till bättre redovisningsinformation. Ställning tas även vid 

varje förändring till om förslaget bör antas eller inte.  

 

6.1.1 Användningsområde och konsolidering 

Förslaget Business Combinations fas II medför att förvärv mellan ömsesidiga företag skall 

omfattas av standarden IFRS 3. Detta innebär att dessa företag skall redovisa förvärvs-

transaktioner med förvärvsmetoden. Denna metod är dock inte optimal, då förvärv mellan två 

eller flera ömsesidiga företag oftast handlar om rena samgåenden. Den påtänkta 

värderingsmetoden vid konsolidering, fresh start metoden, skulle därför passa denna typ av 

samgåenden. Därför bör både förvärv som inte innebär övertagande och fresh start metoden 

inkluderas i standarden samtidigt, eller så exkluderas de båda.  

 

6.1.2 Anskaffningsvärde 

Det diskuteras huruvida transaktionskostnader skall ingå i anskaffningsvärdet för ett 

företagsförvärv eller inte. Då transaktionskostnader är inkluderade i anskaffningsvärdet visas en 

faktisk bild över den totala investeringen. Dock innebär det att goodwillen blir högre än om 

transaktionskostnader inte inräknas, samt att det verkliga värdet av företaget inte kan urskiljas. 

Detta uppvägs med att de tillkommande kostnaderna inte påverkar resultatet för perioden då 

förvärvet genomförs. Genom detta riskeras inte att kostnaderna redovisas på olika sätt i 

resultaträkningen, vilket kan bidra till jämförbara och lätthanterliga finansiella rapporter.  
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Beroende på hur många förvärv som görs per år och de inblandade företagens storlek kommer 

effekterna på resultatet av att kostnadsföra transaktionskostnader att bli olika. Ett mindre företag 

som gör ett förvärv påverkas mer av detta än ett stort företag.  För att uppnå målet med enhetliga 

standarder bör transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet, eftersom de gör det vid förvärv 

av andra tillgångar i andra standarder. Detta innebär att den föreslagna ändringen angående 

transaktionskostnader inte bör göras, utan reglerna angående denna punkt i nuvarande IFRS 3 

behålls. Detta gäller även med hänseende på verkligt värdeansatsen som skall tillämpas vid 

värdering av företag. Eftersom tillförlitliga mättekniker saknas kan subjektiva beräkningar göra att 

målet med jämförbara rapporter inte blir uppfyllt, samtidigt som otillförlitlig och irrelevant 

information ges till företagets intressenter.  

 

6.1.3 Stegvisa förvärv 

Business Combinations fas II föreslår att vid stegvisa förvärv skall de redan förvärvade andelarna 

omvärderas till verkligt värde på dagen då kontroll erhålls. På detta sätt kommer resultaträkningen 

belastas då det uppstår en differens mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Det 

genomförda förvärvet kommer således att påverka årets resultat. Dock beror effekterna av antal 

gjorda förvärv och de inblandade företagens storlek.  

 

I den nuvarande IFRS 3 omvärderas inte redan erhållna aktier alls och därför kan ingen 

resultatpåverkande differens uppstå. Detta innebär att om förslaget inte antas kommer ett stegvist 

förvärv inte att påverka den dagliga verksamhetens resultat och de finansiella rapporterna undgår 

jämförelsestörande poster till följd av förvärvet mot de företag som inte gör förvärv. Förslaget 

bör därför inte antas på denna punkt. 

 

6.1.4 Goodwill 

Goodwill skall enligt förslaget redovisas fullt ut. Det vill säga, med hjälp av det verkliga värdet för 

hela företaget, skall minoritetsintressets andel av företagets goodwill även rapporteras. På detta 

sätt tillämpas enhetsperspektivet till fullo. IASBs standard om företagsförvärv ger utökad 

information även till minoritetsägarna. Detta är positivt då en utveckling av kapitalmarknader 

sker, där minoritetsägarnas kapital är en viktig finansieringskälla för företag. Således ger ett större 

utrymme för minoritetsintresse i de finansiella rapporterna bättre information till dessa 

intressenter.  
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Trots att koncernen enligt enhetsperspektivet skall redovisas som en enhet, kan det anses mer 

lämpligt att ta fasta på vilka som är de främsta intressenterna till koncernen. Sett ur ett 

cost/benefit perspektiv ges bättre information i de finansiella rapporter, genom att satsa på 

relevant redovisningsinformation till dem som är i störst behov av den. Dessa intressenter anses 

av vissa vara moderföretagets ägare samt dess intressenter. Även ur ett informationsnytto-

perspektiv är detta mest relevant då dotterbolagets intressenter, därmed inräknat minoritets-

intresset, får detaljerad och specifik information från respektive dotterföretags finansiella 

rapporter. Moderföretagets intressenter får genom koncernrapporterna en övergripande bild över 

den enhet av företag som moderföretaget kontrollerar.  

 

Då verkligt värde än så länge i denna process inte anses vara ett tillförlitligt värde på många 

tillgångar och skulder är det lämpligt att vänta med att införa en regel som bygger på detta värde. 

När IASB har bestämt hur verkligt värde fastställs på ett tillförlitligt, objektivt, jämförbart och 

relevant sätt, kan även full goodwill vara en god idé. Med detta resonemang bör nuvarande IFRS 

3 bevaras som den är angående redovisning av goodwill 

 

6.1.5 Minoritetsintresse 

Minoritetsintresset får enligt förslaget ett nytt namn, icke-kontrollerande intresse. Namnet ger en 

bättre bild över vad minoritetsintresset egentligen innebär. På denna punkt bör förslaget antas 

eftersom dessa ägare bidrar med kapital men de har inte bestämmande inflytande. Ändringen har 

ingen direkt effekt på de finansiella rapporterna, annat än att en mer relevant benämning på detta 

intresse ges.  

 

6.1.6 Informationsbehov och informationsnytta 

Informationsbehov skiljer sig från intressent till intressent, varför även informationsnyttan är 

olika för olika personer eller organisationer. Det är således svårt att generalisera vilken nytta 

finansiella rapporter ger. Det går ändå att säga att ett uppfyllt informationsbehov kan anses 

representera informationsnytta. 

 

I analyskapitlet diskuteras kring vem som använder koncerninformation och om de finansiella 

rapporterna överhuvudtaget är underlag för ekonomiska beslut. Om det inte fanns något behov 

av finansiella rapporter skulle inte företag bemöda sig med att framställa dessa rapporter. Det är 

omöjligt att tillfredställa allas behov och se till att alla har nytta av det som redovisas, men det 
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som presenteras i rapporterna kommer till användning på olika sätt. Om så inte vore fallet skulle 

sådana bestämmelser inte regleras i redovisningsstandarder.  

 

Vid tillämpning av ett enhetsperspektiv skall information om hela enheten ges. Alla intressenter 

har dock inte nytta av sådan information, varför en kostnadsundersökning bör göras för att få 

fram den mest relevanta informationen för de främsta intressenterna Svårighet föreligger att 

bestämma vilka som är koncernens främsta intressenter. Ägargrupperna kan ändock anses utgöra 

de intressenter som har störst intresse av företagets verksamhet. Om majoritetsägarna anses vara 

de främsta intressenterna, kan en kombination av det striktare enhetsperspektivet och residual 

equity teorin på ett tydligt sätt presentera relevant information till de främsta intressenterna.  

 

Å andra sidan, om även minoritetsägarna anses vara de främsta intressenterna, vill de ha 

information om den koncern de indirekt äger aktier i trots att de inte innehar kontroll. För att 

minoritetsägarna skall motiveras att fortsätta bidra med kapital bör de ha något slags kapitalskydd. 

Detta yttrar sig i form av att de aktivt deltar i bolagsstämmor och dylikt. För att det skall löna sig 

för majoritetsägarna att inneha det kontrollerande ägaransvaret bör dock inte 

minoritetsägarskyddet få alltför stor uppmärksamhet.  

 

Utvecklingen av verkligt värde ansatsen i förslaget kommer att innebära att subjektiva 

uppskattningar kommer att göras. Detta påverkar det värde som ligger till grund för de effekter 

som kan uppstå till följd av en implementering av de förslagna förändringarna. På grund av detta 

är det svårt att uppnå jämförbar redovisningsinformation mellan företag. Men även om en 

standard är enhetlig, behöver inte det betyda att de finansiella rapporterna automatiskt blir 

jämförbara  

 

 

6.2 Slutledning 

Ovan har ställning tagits angående om förändringarna i förslaget Business Combinations fas II 

bör antas eller inte. Nedan argumenteras för huruvida förslaget i sin helhet kan antas. 

 

6.2.1 Bör förslaget gå igenom? 

Förslaget Business Combinations fas II bör i sin helhet inte gå igenom. En klar majoritet av de 

förändringar som behandlas i denna studie ger inte bättre information till företagens intressenter, 

och då främst ägargrupperna. Ett förtydligande av definitionen till verkligt värde bör göras. 
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Dessutom bör riktlinjer och vägledning angående hur ett sådant värde kan fastställas på ett 

acceptabelt sätt bestämmas. Detta för att de finansiella rapporterna skall kunna uppvisa en 

rättvisande bild av företagets finansiella ställning. 

 

Omfattningen av de effekter som uppstår till följd av förslaget påverkas av vissa faktorer. Som 

tidigare resonerats kan effekternas omfattning bero av antal förvärv som görs i ett och samma 

företag per år samt storleken på dels det förvärvande, dels det förvärvade företaget. Huruvida 

förslaget bör antas eller inte kan bero på vilken syn på enhetsperspektivet som tillämpas, vilka 

intressenter som anses vara företagets främsta eller vilken ekonomisk tradition som råder i 

företaget 

 

Enhetliga och högkvalitativa redovisningsstandarder som bidrar till mer jämförbara finansiella 

rapporter världen över, även med de från företag som tillämpas FASBs standarder, bidrar till 

många positiva effekter. Intressenter till företagen kan lättare jämföra olika företags resultat, 

finansiella ställning, soliditet och likviditet samt annan viktig redovisningsinformation, om 

transaktioner är redovisade och rapporter är uppförda på samma sätt. Eftersom olika tolkningar 

sker vid tillämpning av standard är det dock i stort sett omöjligt att få helt jämförbara rapporter.   

 

Utveckling av ett nytt perspektiv 

I den ombytliga miljö som företag idag befinner sig i är det kanske inte längre lämpligt att se till 

historiska teorier för att definiera vilken typ av företags- eller koncernsyn som tillämpas. Det kan 

vara läge att se över historieböckerna och utveckla teorier som bättre stämmer överens med 

dagens samhälle och de moderna organisationer som verkar på marknaden. Kanske kan ägar- och 

enhetsperspektivet mixas för att få en verklig bild av hur det faktiskt ser ut. Koncernen är en 

enhet som består av moder-, dotter- och systerföretag. Koncernredovisningen är till för att ge 

information om koncernen som enhet. Vad olika människor menar med enhet definierar hur de 

tolkar enhetsperspektivet. Med enhet kan menas alla företag som ingår i koncernen och alla ägare 

som tillhör dessa företag skall erbjudas information angående denna enhet. En annan definition 

av enhet är att den innefattar alla företag som moderföretaget kontrollerar. Därmed skall 

väsentlig och relevant information ges angående dessa företag till det kontrollerande intresset, det 

vill säga moderföretaget och dess intressenter. Genom att definiera hur teorin som tillämpas ser 

ut, blir det lättare att möta företagets intressenters informationsbehov eftersom även de har 

identifierats. Informationen som ges av de finansiella rapporterna blir bättre när de är riktade mot 
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en klar målgrupp. Det är även lättare att utveckla och modifiera redovisningsstandarder när det är 

uttryckt vilket behov som skall uppfyllas. 
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REFLEKTION & METODKRITIK 

I detta kapitel reflekteras det kring metodval samt författarnas påverkan på uppsatsens utförande 

och resultat. Förslag på vidareforskning inom ämnet avslutar kapitlet. 
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7. Reflektion kring studien 

I detta kapitel utvärderas den metod som valts under studiens utförande. Därmed kommer 

författarnas påverkan på uppsatsens utfall att granskas.  

 

 

7.1 Studiens objektivitet 

Objektivitet kan innebära många olika ting. Enligt Skärvad och Lundahl (1999) kan det betyda 

• Att skilja på fakta och värderingar 

• Opartiskhet 

• Förutsättningslöshet 

• Mångsidighet 

• Fullständighet, eller  

• Intersubjektivitet 

 

Målet var att utföra denna studie på ett opartiskt sätt. Detta skulle uppnås genom att presentera 

fakta och teorier som reflekterar alla sidor av förslaget Business Combinations fas II. Genom 

detta skulle opartiska slutsatser dras. Svårighet förekom att få en helt opartisk studie, nedan 

redogörs för anledningarna. 

 

Utfallet av studien blev att förslaget IFRS 3 fas II inte skall antas, då det inte ger önskade effekter 

på de finansiella rapporterna samt att ändringarna inte bidrar till bättre finansiella information till 

dess användare. Resultatet kan ha påverkats av att de comment letters som valdes ut till 

empirikapitlet är skrivna av personer eller organisationer som i grund och botten förespråkar ett 

ägarperspektiv. I detta perspektiv är moderföretagets intressenter viktigast, samt att minoritets-

intresset inte tas hänsyn till alls när det gäller förvärvade över- eller undervärden. Dessutom lever 

författarna i ett land där företags- och koncernsynen har dominerats av ägarperspektivet. På 

grund av detta kan en eventuell påverkan ha ägt rum då slutsatser dragits från den information 

som insamlats.  

 

Någon intervju med en representant från IASB gjordes inte på grund av svårtillgänglighet. En 

intervju med sådan representant skulle troligtvis ha medfört ytterligare åsikter om fördelarna 

kring förslaget, då de comment letters som inkommit mestadels diskuterar nackdelarna det skulle 

innebära att implementera förslaget. En sådan intervju med en primär källa hade även kunnat 
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tillföra en större förståelse för varför dessa förändringar önskas göras av IASB. Det minskar dock 

inte kommentarernas trovärdighet, då det är intressenternas kritik av förslaget som är viktig att ta 

fasta på. IASBs åsikt kring förslagen har dock framkommit i och med redogörelsen för de 

föreslagna ändringarna.  

 

De intervjuer som genomfördes över telefon och via e-mail har förstärkt de åsikter som fram-

kommit i comment letters och vice versa. De förändringar som anses vara de största med 

förslaget har återkommit både i intervjuer och i kommentarer kring förslaget. Det kan dock anses 

vara motiverat med uppföljningsintervjuer, där effekterna kan diskuteras ännu mer utförligt.  

 

Avslutande diskussion om förslaget 

Misslyckandet vid framställningen av förslaget ligger i att IASB och FASB inte tagit tillräcklig 

hänsyn till dem som skall tillämpa standarderna. Många företag i länder som tillämpar IASBs 

standarder har en annan typ av finansiell struktur än företag i USA, som tillämpar FASBs 

standarder. Därför bör IASB ta ställning till vad som är viktigast, att tillfredställa de företag som 

tillämpar IAS/IFRS och dess intressenter eller att konvergera sina redovisningsstandarder med 

FASBs.   

 

 

7.2 Vidareforskning 

I skrivande stund har förslaget Business Combinations fas II inte antagits. Det vore därför 

intressant att göra en uppföljande studie som tog fasta på huruvida förslaget antogs eller inte och 

hur det i så fall mottogs om det antogs. I samband med detta skulle resultat- och balanseffekter 

kunna utvärderas, tillsammans med andra effekter.  

 

Ett intressant område att utforska närmare är hur harmoniseringen av standarden för 

företagsförvärv ser ut i fas III av samarbetet mellan IASB och FASB. Är en totalt konvergerad 

standard för företagsförvärv ens möjlig för två stycken så pass stora standarsättare?  

 

En annan intressant undersöknings som skulle kunna göras är att utreda hur viktig goodwill 

egentligen är i dagens läge, då ingen avskrivning skall göras och med de begränsningar som finns 

för vad som får klassas som goodwill. En diskussion har förekommit om att eventuellt skriva av 

goodwillen direkt. Hur skulle detta beteende påverka informationsnyttan för användarna av de 

finansiella rapporterna?  
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Slutligen, skulle en undersökning huruvida de konvergerade reglerna fungerar lika bra i de 

anglosaxiska som i de kontinentala europeiska länderna kunna göras. Är reglerna konvergerade så 

att de bygger på anglosaxisk tradition? 
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INTERVJU TILL MAGISTERUPPSATS – IFRS 3 fas II 
 
Vi skriver magisteruppsats om ämnet IFRS 3 fas II, konvergeringen av FASBs och IASBs regler 
om redovisning av företagsförvärv. Syftet med studien är att undersöka vilka effekter 
förändringarna skulle få och se vad som är bra respektive dåligt med förslaget om fas II. 
 
Det huvudsakliga syftet med denna intervju är att ge oss, som författare, mer kunskap om 
förslaget och en god grund att stå på vid utförandet av denna studie. Vissa svar kan även komma 
att användas i uppsatsen som ett komplement till övrig empiri.  
 
Vi har försökt att hålla frågorna så breda och generella som möjligt för att få breda, generella och 
uttömmande svar.  
 
FRÅGOR:  
 

1) Vilka är de största och mest omtalade förändringarna i och med IFRS 3 fas II? (Jämfört 
med både nuvarande IFRS 3 och FAS 141) 
 

2) Vilka blir de största effekterna av IFRS 3 fas II? 
 

3) Vad kommer att vara positivt/negativt om förslaget går igenom? 
 
4) Hur skulle man ytterligare kunna förbättra redovisningen av företagsförvärv? Vilka är 

dina förslag på förbättringar?  
 

5) Vilken är skillnaden mellan verkligt värde på nettotillgångar och verkligt värde på 
identifierade nettotillgångar? Exakt hur mäter man den förstnämnda?  
 

6)  
 
Köper 100% 

Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar (anskaffningsvärde)  
- VV av förvärvade identifierade nettotillgångar 
= Total goodwill  

 
Köper 70 % 

Anskaffningsvärde (det verkliga värdet av den del man köper) 
- VV av förvärvade identifierade nettotillgångar 
= Koncerngoodwill    (Källa: Lennart Eriksson) 
 

Minoritetsgoodwill: 
För att räkna ut minoritetsintressets goodwill måste den totala goodwillen räknas ut. Svårighet att 
veta det totala verkliga värdet av nettotillgångarna (100 %) när man endast köper 70%. Hur mäter 
man det totala verkliga värdet av nettotillgångarna om man enbart köper 70 %?   
 
 

7) Redovisningen av goodwill på minoritetsintresset, vad innebär det för problem? Vad har 
det för positiva effekter? Varför har detta inte gjorts innan?  
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8) Vilka effekter blir det av att vissa kostnader, direkt hänförliga till förvärvet, inte får ingå i 
anskaffningsvärdet/kostnaden? Av vilken anledning skall de nu ej ingå i 
anskaffningsvärdet?  
 

9) Är det någon skillnad mellan det som förut benämndes negativ goodwill och det som nu 
kommer att kallas ”bargain purchase”? Om ja, hur stor är förändringen och vad har det 
för effekter? 
 

10) Skulle dessa nya regler kunna innebära att företag börjar göra bargain purchase bara för 
att tjäna på det? Kan det då bli en utveckling att sträva efter att göra bargain purchase för 
att blåsa upp resultaträkningen? Hur stor roll spelar kopplingen till beskattning? 

 
11)  Immateriella tillgångar, hur stor är förändringen av definitionen EGENTLIGEN? Nu 

måste den immateriella tillgången vara separerbar och kunna mätas på ett tillförlitligt sätt, 
i förslaget om ändring räcker det med att tillgången är identifierbar (alltså uppstått genom 
kontraktsrättigheter eller är separerbar) 
 

12) För vilka företagskombinationer gäller IFRS 3 fas II? Vad innebär mutual entities? Vi har 
förstått att det innefattar företag som inte är investor-ägda, men vilka krav finns på 
mutual entities? 

 
13) Vi har även uppfattat att det blir en annorlunda redovisning av stegvisa förvärv. Kan du 

berätta om förändringarna? 
 

14) Är det något som du anser vi har missat och därför vill tillägga? 


