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Sammanfattning
Abstract

Bakgrund: Något som är förknippat med globalisering är den ökade förekomsten
av multinationella företag vilka idag uppgår till över 63 000 stycken och har över
700 000 dotterbolag världen över. Vid  företagsförvärv är det viktigt med en analys
av de effekter ett förvärv får på koncernens lönsamhet och finansiella ställning,
eftersom redovisningsinformation används vid  olika typer av bedömningar.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka faktorer som påverkar
koncernens lönsamhet och finansiella ställning vid  förvärv av utländska företag
samt beskriva hur faktorerna påverkar. Denna beskrivning syftar till att öka
förståelsen för vilket beaktande koncernen gör för dessa faktorer i samband med
köpet.

Avgränsningar: Uppsatsen kommer att behandlas utifrån ett finansiellt och
redovisningsmässigt perspektiv. Vidare kommer studien endast omfatta företags-
förvärv som i koncernredovisningen behandlas som dotterbolag. Uppsatsen
kommer endast att behandla företagsförvärv i länder med normalinflation.

Genomförande: Vi har studerat artiklar och litteratur inom ämnet samt intervjuat
personer vid  fem koncerner om ett specifikt företagsförvärv. Samtliga personer
har varit inblandade i förvärvshanteringen.

Resultat: Det primära vid  ett förvärv är att förvärvet på sikt skapar ett positivt
aktieägarvärde. Detta återspeglas i att förvärvet genom synergier skapar
lönsamhet samt att den finansiella risken ökas för att höja avkastningspotentialen
på eget kapital. Den finansiella risken påverkas genom att använda en optimal
finansieringsform med hänsyn till företagets kapitalstruktur. Övriga över-
väganden som görs är att begränsa goodwillens effekter samt att erhålla
fullständig kontroll över det förvärvade bolaget. Valutakurspåverkan utgör inget
större hänsynstagande.
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1 Inledning

Den här uppsatsen behandlar området utländska företagsförvärv.
Huvudfrågorna berör effekterna som ett utländskt förvärv har på en
koncerns lönsamhet och finansiella ställning. Fokus i uppsatsen är på vilka
faktorer som påverkar en koncerns lönsamhet och finansiella ställning
samt hur faktorerna påverkar. Genom att erhålla detta vill vi öka
förståelsen för en koncerns beaktanden kring faktorerna.

1.1 Bakgrund

Ett ord som ofta används i dagens facktidskrifter är globalisering och det
hävdas att denna ökar i dramatisk takt. Något som är förknippat med
globalisering är den ökade förekomsten av multinationella företag.
(Södersten, 1997) Ett företag som förvärvar andra företag utomlands blir ett
så kallat multinationellt företag. Direktinvesteringar som utländska företag
gör i Sverige och som svenska företag gör utomlands kan ses som ett
tecken på förekomsten av multinationella företag. Enligt en artikel i SvD
ekonomi, (001006) uppgår de internationella direktinvesteringarna idag till
över 8 000 miljarder kronor per år (ca fyra gånger Sveriges BNP). Det är en
tiodubbling av direktinvesteringarna från slutet av 1980-talet. Dock är det
endast industriländerna samt några få utvecklingsländer som får ta del av
de ökade direktinvesteringarna. Idag uppgår de multinationella företagen
till över 63 000 stycken och har över 700 000 stycken dotterbolag världen
över. (SvD ekonomi, 001006)

Ett sätt att förklara förekomsten av multinationella företag och ökade
direktinvesteringar är genom teorierna om komparativa fördelar. Denna
klassiska ekonomiska teori har länge använts för att förklara
handelsmönster och produktionsspecialisering mellan länder. De
komparativa fördelarna ett land har spelar en stor roll för var företagen
väljer att etablera sig. Eiteman och Stonehill (1986) menar att
multinationella företag har en stark ekonomisk och affärsmässig
rationalitet. Bland annat kan låga lönekostnader i ett land vara avgörande
för var ett företag med arbetsintensiv tillverkning väljer att etablera sig.
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Förvärv av andra bolag innebär också att moderbolaget får tillgång till det
förvärvade bolagets marknad vilket är ett snabbt och rationellt sätt att
etablera sig. (Eiteman & Stonehill, 1986)

Enligt rapporten World Investment Report 2000 från FN-organet Unctad
(URL:http://www.unctad.org, 010206) finns det olika anledningar för
företagen att göra investeringar utomlands. Bland annat nämns företagens
behov av större marknadsandel, samordningsfördelar samt
omvärldsfaktorer som teknologisk utveckling och politiska förändringar.
Enligt Unctads rapport är det kombinationen av dessa faktorer som får
företagen att göra investeringar där en orsak är att behålla sin
marknadsposition.

”Capital raised in London in the Eurodollar market by a Belgium-based
corporation may finance the acquisition of machinery by a subsidiary
located in Australia. (…)”

Källa: Eiteman & Stonehill, 1986, sid. 3

Etableringar utomlands innebär också att valutor blir en påtagligare del av
företagens finansiella hantering. Då det inte finns någon gemensam valuta
för världen innebär handel mellan företag i olika länder att den inhemska
valutan måste växlas till den utländska. Den franske ekonomen Gaston
Pirou uttrycker det mer kärnfullt när han säger att valutahandel har uppstått
genom att vi har en internationell handel med nationella valutor.
Växelkurserna förändras ständigt mot varandra och en orsak till att
valutorna fluktuerar gentemot varandra beror på vilken ekonomisk politik
landet har. (Bennet, 1996) Sverige har exempelvis under de senaste
decennierna genomfört devalveringar vilket har påverkat de svenska
företagen och de förutsättningar de har agerat ifrån på den internationella
marknaden. (Södersten, 1997)

Ett viktigt inslag vid ett företagsförvärv är, enligt Schuster (1999), en
analys av de effekter ett förvärv får på koncernens lönsamhet och
finansiella ställning. Då redovisningsinformation används vid olika typer
av bedömningar är effekterna av central betydelse vid ett förvärv. Vid ett
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företagsförvärv läggs det i förväg ned stora resurser på att beräkna de
förmodade konsekvenserna av en affär på koncernens resultat- och
balansräkningar och på basis därav på koncernens nyckeltal. Ett
företagsförvärv får effekter på nyckeltalen genom koncernredovisningen
där bland annat lagar och redovisningsrekommendationer ger
förutsättningar för hur förvärvet skall behandlas vid konsolidering1.
(Schuster, 1999)

1.2 Problemdiskussion

”Ett viktigt inslag är en analys av de effekter ett företagsförvärv får på
lönsamhet och finansiell ställning enligt koncernredovisningen. Ett
företagsförvärv är kanske den enskilda händelse som får störst effekter på
dessa båda faktorer.”

Källa: Schuster (1999), sid 11

När redovisningen för en betydande intressegemenskap mellan olika
juridiska personer anses otillräcklig, uppstår behovet av en gemensam
redovisning. Det upprättas då en koncernredovisning för att komplettera
redovisningen för de enskilda delarna med en redovisning för den nya
helheten som den bildar. (Eriksson, 1998) Schuster (1999) presenterar ett
perspektiv på koncernredovisning där en viktig del, som ovan nämnts, är att
i förväg beräkna de förmodade konsekvenserna ett förvärv har på
koncernens lönsamhet och finansiella ställning. Villkoren i ett förvärv kan
ibland ändras vilket i ytterlighetsfall kan leda till att förvärvet ej genomförs
på grund av att de förväntande konsekvenserna i redovisningstermer är
alltför negativa.

Koncernredovisningen ligger till grund för tolkning av koncernens
intressenter, vilket innebär att informationen kan få effekter. Detta beror

                                          
1 Metod för hur en sammanslagning av moderbolag och dotter- /intressebolag skall ske.
Metoden visar hur tillgångar och skulder skall värderas i koncernredovisningen. (Eriksson,
1998



Utländska företagsförvärv

4

givetvis på hur olika användare tolkar informationen. Exempelvis kan en
förändrad skuldsättningsgrad leda till ökad finansiell risk vilket gör att
långivare kräver högre ersättning på utlånat kapital. Det är bland annat
dessa effekter som företaget på förhand vill beräkna och ta hänsyn till i
samband med förvärvet (den streckade linjen nedan). De finansiella
effekterna spelar således en central roll vid analysen av ett förvärv utifrån
användandet av redovisningsmått. Utvecklingen har gått mot att
koncernredovisning spelar en allt större roll som underlag för ekonomiska
beslut. Schusters perspektiv på koncernredovisning sammanfattas nedan.

Företagsförvärv Lönsamhet och finansiell ställning Effekter av informationen

 Koncernredovisning Tolkning

Figur 1.1: Illustration av Schusters perspektiv på koncernredovisning vid
företagsförvärv, egen bearbetning (Schuster, 1999).

1.2.1 Faktorer som påverkar lönsamhet och finansiell ställning

Centrala faktorer som påverkar lönsamhet och finansiell ställning vid ett
företagsförvärv är, enligt Schuster (1999), den andel av aktierna som
förvärvas, sättet förvärvet finansieras på, köpeskillingens storlek i
förhållande till eget kapital i det förvärvade företaget och, beträffande
utländska förvärv, relationen mellan den svenska valutan och den aktuella
lokala valutan. Om de förvärvade nettotillgångarna skall valutasäkras eller
ej utgör en del av problematiken när det gäller relationen mellan valutor.

Vad är det egentligen som avgör hur stor andel av aktierna som skall
förvärvas? Exempelvis förvärvade SCA 60 % av aktierna i tyska
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Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg AG (PWA) (SvD Ekonomi, 950107).
Beroende på om moderbolagsperspektiv2 eller enhetsperspektiv3 används i
koncernredovisningen blir behandlingen olika av eventuell minoritet.
Enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning (RR
1:00) skall ett moderbolagsperspektiv användas. Förekomsten av en
minoritetsägare innebär också begränsningar beträffande möjligheten att
exempelvis genomföra strukturförändringar (Schuster, 1999).

Beträffande finansieringen av förvärvet kan, enligt RR 1:00, köpeskillingen
för dotterföretagets andelar ”erläggas kontant eller på annat sätt”.
Möjligheterna handlar antingen om att använda egna likvida medel eller lån
i den svenska eller den aktuella utländska valutan. Med annat sätt avses en
emission av egna värdepapper (Redovisningsrådet, 2000). En annan av
Schusters faktorer handlar om köpeskillingens storlek i förhållande till eget
kapital4 i det förvärvade företaget. Om det finns ett övervärde på tillgångar
eller att goodwill uppkommit får det effekter på koncernen, bland annat
genom avskrivningar (Eriksson, 1998).

Den sista av Schusters faktorer handlar om relationen mellan den svenska
valutan och den aktuella utländska valutan. Valutafluktuationerna får
konsekvenser vid koncernbokslutet då det utländska dotterföretagets
tillgångar och skulder måste omräknas till svenska kronor (SEK). Beroende
på vilken omräkningsmetod som väljs får detta olika effekter på koncernens
lönsamhet och finansiella ställning då metoderna leder till olika
exponeringar. Det som avgör vilken omräkningsmetod som skall användas
är främst om dotterföretaget skall klassificeras som självständigt eller

                                          
2 Vid ett moderbolagsperspektiv behandlas dotterbolaget som moderföretagets
förlängda arm. Koncernredovisningen anpassas för att främst ge moderbolagets ägare
relevant information. (Eriksson, 1998)
3 Vid ett enhetsperspektiv behandlas koncernen som en egen ekonomisk enhet med en
egen identitet och liv. Ägarna i moderbolaget och minoritetsägarna i dotterbolagen
behandlas likartat i koncernredovisningen. (Eriksson, 1998)
4 Eget kapital i dotterbolaget är lika med nettotillgångar (T – S)
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integrerat. Därigenom avgörs vilken valuta som är funktionell valuta i
dotterbolaget. (Redovisningsrådet, 1998)

En annan viktig faktor vid ett förvärv av ett utländskt bolag är den egna
koncernens policy när det gäller finansiering, valutariskhantering etc.
Enligt Bennet (1996) har finanspolicyn att göra med olika tidshorisonter på
lån, räntesatser, om olika typ av derivatinstrument kan användas etc.
Valutariskhanteringen behandlar mer frågor om vilken typ av
valutaexponering som finansfunktionen skall koncentrera sig på, bland
annat riskattityd, risktäckningstekniker och ett adekvat och tillförlitligt sätt
att identifiera och mäta de exponeringar som skall hanteras etc. (Bennet,
1996)

1.2.2 Hur påverkar ett företagsförvärv koncernens lönsamhet och
finansiella ställning

Det är en mängd faktorer att ta hänsyn till som påverkar koncernens
lönsamhet och finansiella ställning. Effekterna varierar och ett exempel på
detta är Gullspångs förvärv av kraftföretaget Skandinaviska Elverk (SEV)
1996 som visar att en lånefinansiering av förvärvet kan ge mycket stora
effekter på den finansiella risken i företaget (Affärsvärlden 960814).

”SEV-affären är istället långt ifrån det som tidigare kännetecknat
Gullspång, både vad gäller finansiering och storlek. Efter denna transaktion
där köpeskillingen på över fyra miljarder helt och hållet lånefinansierats,
sänks bolagets soliditet till 33 procent. (…)Kraftaffären med SEV ger därför
en helt ny bild av Gullspång.”

Källa: Affärsvärlden 960814

Finansieringsformen har som i exemplet ovan stora effekter på koncernens
lönsamhet och soliditet. Vid en lånefinansiering eller vid en användning av
likvida medel minskar exempelvis soliditeten. Om däremot en nyemission
görs är soliditeten oförändrad allt annat lika. Ett annat exempel på en faktor
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som har stora effekter på lönsamhet och finansiell ställning är
omräkningsdifferensen vid valutakursförändringar.

1.2.3 Vilka beaktanden är möjliga?

I försöken att kontrollera effekterna som påverkar koncernens lönsamhet
och finansiella ställning är olika beaktanden möjliga. Ökar exempelvis
relationen mellan skulder och eget kapital kan det ses som en ökad
riskvillighet hos koncernen. (Johansson, 1998) Beroende på vilka
finansiella mål koncernen har samt vad som är en optimal kapitalstruktur,
ger de ovan beskrivna faktorerna olika möjligheter att påverka detta.
Exempelvis genom att välja finansieringsform.

Då en koncern gör ett utländskt förvärv kommer också valutaexponeringen
ha effekt på lönsamhet och finansiell ställning (Schuster, 1999). Ett sätt att
minska exponering är att valutasäkra sina utländska tillgångar. Vid
växelkursförändringar är det möjligt att bland annat köpa och sälja valuta
på termin5. (Bennet, 1996) För företag med stora nettotillgångar utomlands
var det särskilt populärt att säkra värdet på dessa med hjälp av terminer
under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet (Sönne, DI, 981026).

En del i SCA:s köpeskilling vid förvärvet av PWA finansierades med hjälp
av lån i tyska mark (DEM) för att minska påverkan av
omräkningsdifferenser. Detta är en valutasäkring vilket är ett annat sätt att
minska sin valutaexponering. Det innebär exempelvis att ett lån i den
utländska valutan kan tas upp för att skydda de förvärvade
nettotillgångarna. Värdeförändringen på en säkringsåtgärd redovisas
samtidigt och på samma plats som motsvarande effekt på den säkrade
posten. (Engshagen, Balans 12/1994) De två effekterna har motsatt tecken
och tar helt eller delvis ut varandra. (Redovisningsrådet, 1998)

                                          
5 Med terminskurs avses priset på en valuta idag för leverans i framtiden. Detta är ett sätt
för företag som handlar i olika valutor att försäkra sig om ett pris för valutan och minska
fluktuationerna.
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Enligt Sönne (DI, 981026) har storföretagen kraftigt skurit ner i sin
valutasäkring av utländska tillgångar och ett skäl till detta skulle vara att
valuta- och räntefluktuationer har minskat under senare år och detta har
minskat incitamenten till att valutasäkra de utländska tillgångarna.

”det blir vad det blir, och att det över tiden inte slår så mycket”

Källa: Tore Bertilsson, finansdirektör på SKF (Sönne, DI, 981026)

Ovanstående diskussion har visat på en mängd faktorer och risker för
koncernen att ta hänsyn till vid ett utländskt företagsförvärv. Utifrån detta
ställer vi oss frågan hur en koncern gör för att ta hänsyn till påverkande
faktorer och risker som finns vid ett utländskt företagsförvärv.

1.3 Problemformulering

Ovanstående problemdiskussion visar på den komplexitet som finns kring
ett utländskt företagsförvärv vid köpetillfället. Diskussionen leder till en
precisering av vårt problem där våra huvudfrågeställningar angående
förvärv av utländska företag och effekterna på koncernen är:

•  Vilka faktorer påverkar lönsamhet och finansiell ställning?
•  Hur påverkar faktorerna lönsamhet och finansiell ställning?
•  Vilket beaktande gör koncernen för dessa faktorer i samband med

köpet?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka faktorer som påverkar
koncernens lönsamhet och finansiella ställning vid utländska
företagsförvärv samt beskriva hur faktorerna påverkar. Denna beskrivning
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syftar till att öka förståelsen för vilket beaktande koncernen gör för dessa
faktorer i samband med köpet.

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen kommer att behandlas utifrån ett finansiellt och
redovisningsmässigt perspektiv.

Vi har i uppsatsen försökt avgränsa oss till utländska företagsförvärv, vilka
återfinns i länder med normalinflation. Definition på ett höginflationsland
är enligt redovisningsrådets rekommendation om Redovisning av effekter
av ändrade valutakurser (RR 8) att den kumulativa inflationen i landet mätt
över en treårsperiod närmar sig eller överstiger 100 %. (Redovisningsrådet,
1998)

Vidare kommer studien endast omfatta företagsförvärv som i
koncernredovisningen behandlas som dotterbolag. Definitionen i RR 1:00
av ett dotterföretag är ”ett företag över vilket ett annat företag
(moderföretaget) har ett bestämmande inflytande”. (Redovisningsrådet,
2000)

Uppsatsen kommer endast att behandla effekter som uppstår i samband
med köpet, vilket innebär att löpande effekter och avyttringar står utanför
studien.
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1.6 Disposition

För att läsaren skall få en överblick över den fortsatta framställningen skall
vi nedan göra en kort presentation över uppsatsens kapitel.

Figur 1.2: Dispositionen i vår undersökning.

1: Inledning

2: Metod

3: Referensram

4: Empiri

5: Analys

6: Slutsatser

Här ger vi en presentation av vår uppsats samt
förklarar syftet med den.

Här beskriver vi våra grundläggande antagande
och synsätt på vetenskap. Vidare redogör vi för
vald undersökningsansats samt beskriver vårt
tillvägagångssätt.

I detta kapitel beskriver vi ansatser som finns
kring förvärv av utländska företag och den
inverkan som de har på en koncerns lönsamhet
och finansiella ställning.

Utifrån de intervjuer som vi gjort redogör vi för
de olika koncernernas agerande vid ett utländskt
företagsförvärv.

Tillsammans med ansatser och exempel från
referensramen görs en analys och tolkning av
empirin.

Här lyfter vi fram våra slutsatser i studien.
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2 Metod

I inledningsskedet av ett forsknings- och/eller utredningsarbete är det
viktigt att reflektera över vilka olika synsätt och strategier för
kunskapsproduktion det finns för ett vetenskapligt arbete. Självreflektion
och medvetenhet om det egna ställningstagandet hjälper forskaren att
orientera sig inom ämnesområdet samt förstå den individuella rollen i
sammanhanget. (Arbnor & Bjerke, 1994)

För att reflektera över våra utgångspunkter och ställningstaganden samt att
dela denna insikt med läsaren, beskriver vi i detta kapitel vårt metodval. Vi
har valt att inledningsvis redogöra för våra grundläggande antaganden om
vetenskap och kunskap (2.1). Därefter beskriver vi vår kvalitativa ansats i
form av en fallstudie (2.2). Metodkapitlet avslutas med vårt
tillvägagångssätt samt metod- och källkritik (2.3).

Figur 2.1: Strukturen på vårt metodkapitel.

Här redogör vi för våra
grundläggande
antaganden i avsnitt 2.1.

Här argumenterar vi för
vald teoretisk under-
sökningsmetod, avsnitt
2.2.

I avsnitt 2.3 visar vi hur
vi praktiskt genomfört
studien samt ger kritik
mot den.

Undersöknings-

ansats

Vetenskaplig

ansats

Tillvägagångs-

sätt
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2.1 Vetenskaplig ansats

Med vetenskaplig ansats avses hur forskaren ser på vetenskaplig forskning
och det förhållningssätt han/hon har till sitt forskningsproblem. Paradigm
är något som präglar forskaren och forskningen inom olika vetenskaper.
(Wigblad, 1995) Först återges en beskrivning av begreppet paradigm.

2.1.1 Paradigm

Ett paradigm är ett allmänt erkänt vetenskapligt förhållningssätt som under
en tid ger en grupp forskare ett klart definierat problem och legitima
problemlösningar. Enligt Kuhn, som införde begreppet paradigm, ger
paradigmet under så kallade normalperioder svar på vilka frågor som skall
ställas och vilka metoder forskarna kan använda sig av för att erhålla svar.
Under perioder med ”revolutionär vetenskap” bryts gällande regler och
ramar vilket leder till en förskjutning av paradigmet. (Gilje & Grimen,
1992) Detta förklaras av att allt vetenskapligt arbete är tids- och
samhällsberoende. Vad som vid en tidpunkt eller i en viss social miljö
betraktas som god vetenskap kan vid andra tider och andra
samhällssammanhang uppfattas på helt andra sätt. (Andersen, 1994)

Feyerabend menar att vetenskapen inte behöver ”normalvetenskap” utan
istället behövs flera paradigm som konkurrerar med varandra, det vill säga
vetenskaplig pluralism. Existensen av många teorier och olika traditioner
möjliggör en fruktbar mångfald av perspektiv. Det kan leda till upptäckten
av nya saker och nya problem som många inte skulle lägga märke till om
det bara finns ett gällande paradigm. Kuhn ser vetenskapliga teorier och
påståenden som beroende av våra erfarenheter och handlingar. (Gilje &
Grimen, 1992)

Enligt Holme & Solvang (1991) präglas det vetenskapliga synsättet av ett
flertal faktorer som exempelvis uppväxt, utbildning och erfarenheter. Vi
instämmer i detta då vi anser att våra studier inom ekonomi och
redovisning tillsammans med tidigare erfarenheter påverkar de reflektioner
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och slutsatser vi gör. Det är föga troligt att andra personer som studerar
denna rapport kommer att ha samma synsätt och värdering som vi och
kommer därmed inte att tolka studien på samma sätt. Vi skall därför nedan
redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt vilket kan sägas vara det
paradigm vi arbetar inom.

2.1.2 Vetenskapssyn

Positivism och hermeneutik utgör två huvudinriktningar på hur forskning
skall bedrivas. De två inriktningarna kan uttryckas som ytterligheter på en
skala, där en skillnad är att positivisterna vill förklara och att hermeneutiker
vill förstå (Arbnor & Bjerke, 1994). Positivismen har sitt ursprung i
naturvetenskapen och strävar efter absolut sanning genom att kvantifiera
resultat insamlat genom empiri eller logik. Hermeneutiken har sitt ursprung
i samhällsvetenskapen och strävar efter kunskap genom introspektion,
vilket innebär att se in i sig själv för att förstå andras beteenden. Andra
människors beteende tolkas efter den förförståelse och egna erfarenheter
som forskaren har. (Molander, 1992)

Vi ser också positivism och hermeneutik som ändpunkter på en skala och
ansluter oss inte till någon av de renodlade uppfattningarna. I vår
undersökning har vi ett förhållningssätt som har mer gemensamt med det
hermeneutiska förhållningssättet. Detta återspeglas i att vi genomför en
kvalitativ undersökning där huvudsyftet är att öka förståelsen för de
övervägande en koncern gör vid ett utländskt företagsförvärv.

2.1.3 Kunskapssyn

En omtvistad fråga bland vetenskapsfilosofer är huruvida kunskapen om
det objekt som studeras existerar fritt från den som studerar
(vetenskapsmannen). Det vill säga om kunskap är en relation mellan
vetenskapsmannen och objektet som studeras eller om kunskap om objektet
existerar oberoende av vetenskapsmannen. Vilket förhållningssätt som
väljs har betydelse för hur vi ser på vad det studerade objektet består av och
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om kunskap om objektet kan uppnås objektivt. (Starrin & Svensson, 1996)
Wigblad (1995) menar att det inte finns någon absolut objektivitet inom
samhällsvetenskaperna. Därför lyfter han fram ett alternativ till strävan
efter objektivitet. Denna strävan handlar om att sakligt återge det subjektiva
samt kritiskt granska densamma.

”Någon absolut ”objektivitet” förekommer inte inom
samhällsvetenskaperna eftersom de behandlar mänskliga system och
vetenskapen om dessa system är flerparadigmatisk, det vill säga det finns
flera skolbildningar och forskningstraditioner som tävlar med varandra”

Källa: Wigblad, 1997, sid 32

Vi anser oss inte kunna bli objektiva i den mening att vi kan studera
någonting förutsättningslöst. Som vi ovan nämnt kommer våra värderingar
och erfarenheter påverka studien. Tidigare studier inom redovisning och
ekonomi medför med stor sannolikhet inslag av egna värderingar i våra
tolkningar av den empiri vi samlar in. Vi anser att det då är viktigt att
presentera empirin på ett neutralt sätt, vilket är vår ambition. Detta
möjliggör en kritisk granskning av vår analys och våra slutsatser vilket
motverkar att studien inte bara består av egna värderingar och åsikter.

2.1.4 Vetenskapligt angreppssätt

Hermeneutiken utgår från att forskaren har en viss förförståelse som via
dialog och tolkning leder till ny förståelse i en ständig process, vilket vi
instämmer i (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta leder till att vår undersökning
präglas av ett växelspel mellan en induktiv och deduktiv ansats.
Utgångspunkten i vårt arbete återfinns i etablerade ansatser och
förklaringssätt vilket innebär att grunden för studien blir deduktiv. Då vi
har ett syfte att öka förståelsen för det studerade fenomenet har också nya
faktorer som påverkar beaktandet av ett förvärv framkommit under
intervjuerna, vilket ger en ansats mer åt induktion.
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Induktion innebär att forskaren samlar in fakta och generaliserar utifrån
dessa. Forskningsobjektet studeras utan att en förankring i redan
vedertagna teorier har gjorts. Teorin skapas i efterhand av den insamlade
informationen. Forskaren skall arbeta mer förutsättningslöst än vid
deduktion men forskarens förkunskaper och erfarenheter kommer
ofrånkomligen att färga de slutsatser som dras av det insamlade materialet.
(Patel & Davidsson, 1994)

Vid deduktion utgår forskaren från bestämda premisser och drar utifrån
dessa logiska slutsatser om vad som borde hända. Utifrån teorin formas
hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten vilka sedan prövas
genom empiriska undersökningar. Den befintliga teorin talar om vilken
information som skall samlas in och hur den skall tolkas. Resultatet av
undersökningen kan förkasta eller erkänna hypotesen. (Andersen, 1994)

2.2 Undersökningsansats

Den valda vetenskapliga ansatsen påverkar den fortsatta undersökningen,
hur den utformas och genomförs. Därför redogör vi i denna del för hur vi
valt att utforma vår undersökning.

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Vid en undersökning måste forskaren välja ansats. Med detta avses
undersökningens grundläggande tekniska utformning. Det finns tre
traditionella ansatser, nämligen fallstudier där ett enskilt fall studeras på
djupet, tvärsnittsansats där undersökningen görs på bredden vid en viss
tidpunkt och tidsserieansats där intresset är knutet till tidsutvecklingen av
en eller flera företeelser. Metoden för en undersökning klassificeras
antingen som kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av båda
metoderna. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som skall studeras
kan mätas och resultaten presenteras numeriskt. Forskaren uppfattar sitt
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forskningsfält som ett objekt som undersöks med avseende på en eller flera
variabler. (Andersen, 1994) Metoden är i större utsträckning präglad av
kontroll från forskarens sida. Utformningen av undersökningen präglas av
ett kontrollerat urval och avstånd i förhållande till informationskällan.
(Holme & Solvang, 1991)

Utgångspunkten vid en kvalitativ metod är att varje fenomen som studeras
består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper och att de
därför inte är mätbara i samma utsträckning. Fenomenet är inte möjligt att
åskådliggöra numeriskt på samma sätt som vid en kvantitativ metod. En
kvalitativ forskning tenderar att ofta bestå av en tvåvägskommunikation
mellan forskaren och det undersökta. (Andersen, 1994) Kvalitativa metoder
innebär en ringa grad av formalisering och metoden har primärt ett syfte att
förstå. Det centrala inom denna metod blir att på olika sätt samla in
information för att dels få en djupare förståelse av det problem som
studeras, dels kan beskriva helheten av det sammanhang den inryms i. Ett
kännetecken är att det finns en närhet till den källa som informationen
hämtas från. (Holme & Solvang, 1991)

2.2.2 Vår undersökningsansats

I vår undersökning är avsikten att öka förståelsen för den påverkan ett
företagsförvärv har på en koncerns lönsamhet och finansiella ställning.
Detta tar sig uttryck i att vi skall beskriva vilka faktorer som påverkar, hur
de påverkar samt vilket beaktande koncernen gör för faktorerna som
påverkar lönsamhet och finansiell ställning vid förvärv av utländska
företag. Vi anser att en kvalitativ ansats är bättre för detta ändamål då det
kan vara svårt att uttrycka en helhetsförståelse genom en kvantitativ
undersökning. Vår uppfattning är att en kvantitativ studie ej fångar upp den
komplexitet som finns i vårt undersökningsområde. Vid en kvantitativ
undersökning i form av en tvärsnittsstudie måste alla faktorer erhållas i
förväg. Med en kvalitativ ansats kan som ovan nämnts en växelverkan ske
mellan empiri och teori och genom detta sätt närma oss en helhetssyn på
det undersökta fenomenet.
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Vid fallstudier inriktar sig forskaren huvudsakligen på insikt, upptäckt och
tolkning. Fallstudien skall innefatta många variabler och beskriva
samspelet mellan dem. En fallstudie visar på komplexiteten i en situation,
det vill säga att inte bara en utan att flera faktorer påverkar. (Merriam,
1994) Vår undersökning är en fallstudie i den bemärkelsen att vi studerat
ett fåtal företag som genomfört förvärv av utländska dotterbolag. Då det
primära är att studera faktorer som påverkar lönsamhet och finansiell
ställning har vi även vid en av studierna studerat ett svenskt förvärv för att
få en ytterligare bredd och förståelse kring det studerade fenomenet.

2.2.3 Validitet

En viktig fråga vid studien är om det mätinstrument som används mäter det
som det är avsett att mäta och i vilken utsträckning resultatet stämmer
överens med det studerade objektet. Ett mätinstrument med fullständig
validitet påverkas endast av den variabel som mätinstrumentet avser att
mäta. (Swedner, 1970) I vår studie där vi genomfört intervjuer är vårt
mätinstrument det frågeformulär som vi använt. För att validera detta är det
viktigt att reflektera över frågeformuläret och om våra frågor ger relevant
information till studien. Frågeformuläret kanske istället mäter
respondentens kännedom kring hur företag i allmänhet hanterar förvärv och
inte hur de själva har gjort i det specifika förvärvsfallet som vi har för
avsikt att mäta. Enligt Merriam (1994) är ett sätt att skapa denna validitet
att kontrollera sina tolkningar med de personer som intervjuats eller
observerats, att göra upprepade observationer samt att kollegor
kommenterar de resultat som erhållits. Ett sätt att skapa validitet enligt
Swedner (1970) är att forskaren konstaterar att mätinstrumentet förefaller
mäta vad det skall mäta. Vår uppfattning är att vårt frågeformulär förefaller
mäta vilka faktorer som påverkar företagens lönsamhet och finansiella
ställning i samband med ett utländskt företagsförvärv. Validitet anser vi
skapats då vi kontrollerat våra mätningar med de respondenter vi intervjuat
samt att kollegor fått kommentera vårt resultat.
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2.3 Tillvägagångssätt

I detta avsnitt visas hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vi presenterar
vårt urval och hur vi genomfört intervjuerna. Dessutom ges kritik mot våra
källor och vårt tillvägagångssätt.

2.3.1 Målgrupp och urval

Vid utförandet av en undersökning är det viktigt att bestämma från vilken
målgrupp urvalet skall ske. Av stor vikt vid en intervju blir att få rätt
personer till sin studie. Betydelsen av urval skiljer sig, enligt vår
uppfattning, mellan en kvalitativ studie och en kvantitativ studie, då en
kvantitativ studie oftast har ett statistiskt urval. Generaliseringar och
representativitet är inte något som är primärt i kvalitativa studier. (Holme
& Solvang, 1991)

Vid en kvalitativ ansats bör en försäkran göras om största möjliga
informationsbredd i undersökningen (Holme & Solvang, 1991). I vår studie
avspeglas detta genom att företagen befinner sig i olika branscher.
Dessutom är koncernerna av olika storlek och har olika strategier vad gäller
tillväxt. De förvärvade företagen ligger också i olika länder med olika
förutsättningar vad gäller exempelvis relationer mellan valutor. Förvärven
som är i fokus för studien är två europeiska, ett amerikanskt, ett utanför
Europa och USA samt ett svenskt förvärv. Dotterföretagen är av varierande
storlek vad gäller balansomslutning och omsättning.

Utgångspunkten för val av företag var att vi på Internet sökte företag i olika
branscher som genomfört utländska förvärv och att förvärven företrädesvis
skulle genomförts under de senaste åren. Därefter skickade vi ut tio
förfrågningar, per e-post eller via telefon angående möjligheten att
genomföra intervjuer, till de företag som vi fann intressanta. Efter att vi
erhållit svar från samtliga var det slutligen fem företag där intervjuer kunde
genomföras kring ett specifikt förvärv och med personer som i hög grad var
inblandade i förvärven. I ett av fallen har vi genomfört en intervju med ett
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svenskt multinationellt företag som gjort ett svenskt förvärv. Två av
företagen i studien är att betrakta som tillväxtföretag och de övriga
företagen i studien återfinns inom tillverkningsindustrin. Vidare
beskrivningar av företagen finns i empirikapitlet.

2.3.2 Datainsamling – intervjuer

Till detta metodkapitel samt nästkommande kapitel som är vår referensram
använde vi oss av litteraturkällor för att skapa en förförståelse för det
studerade området. Källorna var böcker, årsredovisningar, artiklar i
facktidskrifter etc. Intervjuer tillsammans med de aktuella företagens
årsredovisningar och visst internt material utgör vårt empirikapitel.

För att öka informationsinnehållet, enligt Holme & Solvang (1991), bör
personer som på goda grunder antas ha rikligt med kunskap om de
företeelser som undersöks intervjuas. På grund av detta genomförde vi
intervjuer med personer som har haft delaktighet i förvärven. Vår avsikt är
att genom detta erhålla en helhetssyn över förvärvshanteringen. Områdena
vi ställt frågor kring är främst inom koncernredovisning och finansiering. I
bilaga 1 finns den intervjumall vi använt oss av.

I jämförelse med en enkät ger intervjuer större möjlighet till flexibilitet då
det sker en dialog med den intervjuade. En intervju som är mer i form av en
diskussion ger större möjlighet för respondenten att utveckla sina svar
samtidigt som intervjuaren ges möjligheten att förklara tvetydigheter och
att ställa följdfrågor. (Holme och Solvang, 1991) För att komma fram till
en förståelse för problemområdet i uppsatsen har vi genomfört någorlunda
strukturerade intervjuer, det vill säga att det funnits en viss struktur på
områdena men frågorna inom dessa områden har varit mer av
diskussionskaraktär. Vi formulerade de huvudsakliga frågeområdena på
förhand och dessa tillskickades respondenterna. Under intervjuerna gav vi
dock respondenterna utrymme att tala fritt inom frågeområdena och fyllde i
med följdfrågor. Tidsåtgången till intervjuerna var cirka en och en halv
timme och för registrering använde vi oss av bandspelare utom vid ett
tillfälle där respondenten inte godkände detta. Bandspelare underlättar att
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aktivt följa intervjun istället för att koncentrera sig på anteckningar. Vi
anser att en personlig intervju är mer flexibel än en telefonintervju och av
detta skäl har vi begränsat antalet telefonintervjuer till endast en intervju.

Personer som vi intervjuade var tre koncernekonomichefer6, två
koncerncontrollers samt en ekonomichef för ett affärsområde. Vi gjorde
endast en intervju vid de studerade förvärven med ett undantag. Detta
beroende på att det inom koncernerna var tidspressat samt att känslig
information har behandlats. Endast inom en koncern har det varit möjligt
med fler än en intervju. Vidare diskussion kring detta i vår metodkritik.

2.3.3 Anonymitet och etik

Då studien behandlar känsliga områden för företagen valde vi att
anonymisera företagen för att erhålla en större öppenhet hos koncernerna.
Denna öppenhet avspeglas i att vi haft möjlighet att genomföra intervjuer
och under dessa diskuterat ett specifikt förvärv. Stymne (1970) gav i sin
avhandling ”Values and Processes” namn till de organisationer han
undersökte. Han försökte även att välja namn som skulle spegla karaktären
på varje organisation och genom detta försöka peka på hur organisationerna
skiljde sig från varandra. Vi har valt att endast ge koncernerna som vi
undersökt en bokstavsbeteckning för att förutom anonymisera koncernerna
också särskilja dem. Vi ger dock en kort presentation av koncernerna i
empirikapitlet för att läsaren skall få en uppfattning om dem.

Vi anser att hänsyn tagits till etiska aspekter i samband med studien. Då det
varit känsligt material för koncernerna har de därför garanterats
anonymitet. Detta har vi tagit hänsyn till genom att respondenterna har läst
igenom vårt empirikapitel och godkänt anonymiseringen. Vi anser att vi
därigenom har gjort den anonymisering som vi och respondenterna anser
vara tillräcklig.

                                          
6 Definitionen varierar beroende på vilken koncern det handlar om, men att det primärt
har varit chefer med det yttersta ansvaret för ekonomi och finans inom koncernerna.
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2.3.4 Metodkritik

Ett problem, som vi ovan nämnt, är det faktum att endast en person på varje
företag har intervjuats, med ett undantag. Det måste dock tilläggas att det är
områdets känsliga karaktär och företagens tidspress som gett denna
förutsättning. Detta har varit något vi försökt påverka utan att lyckas, med
ett undantag. På det företaget där vi genomfört två intervjuer, blev den
kompletterande intervjun mer en verifiering av den första. Då
respondenterna fått läsa igenom intervjun och/eller empirikapitlet, har både
respondenten och vi själva haft möjlighet att göra kompletteringar.
Eftersom detta varit möjligt anser vi att den information vi erhållit från
varje företag är tillräcklig och ytterligare intervjuer skulle mer haft ett
verifieringssyfte.

Vid en intervju är det lätt att glida ifrån ämnet och det är därför viktigt att
vara medveten om denna risk. Vi har dock låtit respondenterna tala fritt och
försökt att styra tillbaka till ämnet igen om det glidit ifrån det alltför
mycket. En nackdel med en intervju är att en intervjuareffekt kan uppstå,
vilket innebär att personen blir styrd av intervjuaren eller ger svar som
han/hon anser vara de rätta. Enligt Merriam (1994) skall ledande frågor
undvikas eftersom de kan få respondenten att acceptera forskarens åsikter
och värderingar. (Merriam, 1994) Vi har försökt vara medvetna om denna
risk för att så långt som möjligt minimera denna. Vi anser att sättet på
vilket frågorna är formulerade är avgörande när det gäller att få fram den
önskade informationen. Därför har vi under intervjuerna försökt tagit reda
på om frågans formulering verkligen är klar för respondenten. Genom att
skicka frågeformuläret i förväg anser vi att vi tagit hänsyn till detta
eftersom respondenten innan intervjun kunnat fråga om oklarheter. Om ett
språk används som respondenten förstår, i form av termer och begrepp
kommer detta att ge bättre kvalitet på den information som erhålls under
intervjun, vilket är något som vi instämmer med. (Merriam, 1994).

Ett annat problem är att vi använt ett svenskt företagsförvärv som på många
områden är speciellt vilket gör att det varit svårt att analysera det i någon
större utsträckning. Omständigheterna är förutom att det är svenskt även
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storleken på koncernen och förvärvet och att finansieringen var mycket
speciell då bland annat säljaren hade stor inverkan på finansieringssättet.

2.3.5 Källkritik

Ett problem med att använda sig av respondenter, som är vana att reflektera
över sin situation, är att dessa personer kan ge en tillrättalagd bild av
verkligheten. Detta är ett problem även för oss där vi har försökt begränsa
detta genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till respondenterna och deras
svar. Holme och Solvang (1991) menar att om intervjuaren är medveten om
problemet kan svaren från respondenten ändå vara värdefulla ur
informationssynpunkt. När intervjusituationen är frivillig, öppen och
spontan och när respondenten vet syftet med undersökningen, kan det
uppstå tillit mellan intervjuaren och respondenten. En sådan tillit är en
förutsättning för att intervjun ska bli engagerande, kunskapsutvecklande
och medvetandegörande. (Holme & Solvang, 1991) Vår uppfattning är att
denna tillit återfinns i samtliga intervjuer vi genomfört.

Vidare kan det vara svårt att få tag i rätt personer att intervjua. I vårt fall är
säkerligen flera personer från olika avdelningar inblandade vid
förvärvshanteringen. Då det ej varit möjligt att intervjua alla inblandade
personer kan kritik riktas mot att respondenterna inte haft all detaljkunskap
om de specifika förvärven. Dock har samtiga respondenter haft en hög
delaktighet i förvärven. Vi har skickat ut en intervjumall med frågor innan
intervjun för att respondenterna ska kunna ta reda på den information
han/hon inte har full insikt om.
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3 Referensram

I detta kapitel introduceras de ansatser inom finansiering och redovisning
som vi anser vara relevanta för att kunna analysera ett utländskt
företagsförvärv. Efter en allmän diskussion om förvärv kommer vi
introducera ett exempel med företaget Stor som förvärvar företaget Liten
för att illustrera de effekter ett förvärv har vid olika finansieringsformer.
Vidare kommer exemplet illustrera vad som händer om köpeskillingen
överstiger de förvärvade nettotillgångarna (goodwill) och även ett exempel
på vad som händer om inte hela företaget förvärvas. Sedan kommer vi
beröra ansatser kring risker och kapitalstruktur. Nästa fas handlar om
valutarisker i form av omräkningsmetoder, exponering och strategier för
valutariskhantering. Exempel och ansatser kommer att behandla enskilda
delar som har en påverkan på lönsamhet och finansiell ställning.

3.1 Allmänt om förvärv

En koncern uppstår när ett företag förvärvar aktierna i ett annat företag
eller om det bildar ett nytt bolag. Det finns två metoder att värdera ett
förvärv, antingen genom förvärvsmetoden eller genom poolningsmetoden. I
normalfallet skall förvärvsmetoden användas som konsolideringsmetod för
dotterbolag. Vid ett samgående mellan två företag där ingen köpare kan
utpekas skall poolningsmetoden användas. (Redovisningsrådet, 2000)

Vid förvärvsmetoden betraktas ett företagsförvärv av ett dotterföretag som
en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets
tillgångar och övertar dess skulder (Redovisningsrådet, 2000). Enligt
förvärvsmetoden skall dotterföretagsandelarnas bokförda värde avräknas
mot förvärvat eget kapital. Om differensen mellan anskaffningsvärdet för
andelarna i dotterföretaget och nettot av förvärvad andel är positiv räknas
den som koncernmässigt övervärde (goodwill). (Redovisningsrådet, 2000)

Det finns i huvudsak tre olika konsolideringsmetoder vid förvärvsmetoden.
Den första är full konsolidering vilket innebär att 100 % av tillgångs- och
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skuldposterna tas in i koncernbalansräkningen. Eventuella
minoritetsintressen redovisas i koncernbalansräkningen som en post mellan
eget kapital och skulder och i koncernresultaträkningen som en
justeringspost före nettoresultatet. Det är förvärvsmetoden med full
konsolidering som redovisningsrådet förespråkar i RR 1:00.
(Redovisningsrådet, 2000) De andra metoderna är kapitalandelsmetoden
och klyvningsmetoden och är främst aktuella vid koncernredovisning av
intressebolag och joint venture (Eriksson, 1998). Kapitalandelsmetoden kan
dock användas vid redovisning av dotterföretag, enligt
Årsredovisningslagen (ÅRL)7, om verksamheten skiljer sig mycket åt från
övrig verksamhet i koncernen att kravet på rättvisande bild ej uppnås.
Metoden innebär att endast ägd andel av dotterföretaget redovisas på
tillgångssidan i koncernbalansräkningen. I praktiken brukar posten
rubriceras ”Kapitalandel i …”. (Eriksson, 1998)

Den andra värderingsmetoden vid företagsförvärv är poolningsmetoden och
den skall användas vid företagskombinationer av karaktären samgående.
Ägarna i de samgående företagen delar härigenom på lika villkor risker och
fördelar avseende den nya enheten. Vid samgående sker ingen anskaffning
från utomstående och således aktualiseras ingen beräkning av
anskaffningsvärden som vid ett förvärv. Tillgångar och skulder redovisas
till de värden som de tidigare upptagits till i respektive företags
balansräkning. Någon goodwill eller negativ goodwill uppkommer således
inte. (Redovisningsrådet, 2000)

3.2 Förvärvsexempel - Finansiering

I ett försök att tydliggöra de effekter ett företagsförvärv har på koncernens
lönsamhet och finansiella ställning börjar vi med ett exempel. Utifrån det
kommer vi sedan att beskriva vad som händer med koncernens nyckeltal.
Exemplen är i miljoner kronor.

                                          
7 se även RR 1:00 (Redovisningsrådet, 2000).
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I vårt exempel, där inspirationen är hämtat från Schuster (1999), finns det
två företag, AB Stor och AB Liten. Stor är det företag som förvärvar
nettotillgångarna8 i Liten. Till en början motsvarar köpeskillingen de
förvärvade nettotillgångarna. Innan förvärvet har företagen följande
resultat- och balansräkningar. Enligt dessa utgångsförhållanden har både
Stor och Liten en soliditet (EK/T) på 40 % och en avkastning på eget
kapital (Res/EK) på 17,5 %.

AB Stor AB Liten

Tillgångar     200

                    ____
                      200

Res f räntek    20
Räntekostn.     -6

Resultat          14

Eget kapital          80
Skulder               120

                         ____
                           200

Tillgångar          100

                         ____
                           100

Res f räntek         10
Räntekostn.          -3

Resultat                 7

Eget kapital      40
Skulder             60

                     ____
                       100

Tabell 3.1: Stor och Litens resultat- och balansräkningar innan förvärvet, egen
bearbetning (Schuster, 1999).

Beroende på hur Stor väljer att finansiera sitt förvärv av Liten kommer
detta att få olika påverkan på den nya koncernens nyckeltal och risker i
samband med detta. Konsekvenserna på nyckeltalen kommer diskuteras i
detta kapitel och utslagen på riskerna i koncernen kommer behandlas i
nästkommande kapitel (3.4). Finansieringen kan ske antingen genom lån,
befintliga likvida medel hos förvärvaren eller genom nyemission.
(Redovisningsrådet, 2000) Inledningsvis börjar vi med att se effekterna om
finansieringen sker genom ett upptagande av lån.

                                          
8 Tillgångar – skulder = nettotillgångar, det vill säga det egna kapitalet
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3.2.1 Lånefinansiering

Till att börja med väljer Stor att förvärva hela Liten genom
lånefinansiering. Köpeskillingen är 40 vilket motsvarar Litens
nettotillgångar. I koncernens balansräkning efter förvärvet har Litens
aktiekapital ersatts med skulderna Stor upptog i samband med förvärvet.
Det egna kapitalet i koncernen ökar inte beroende på att eget kapital endast
kan öka genom att ägarna skjuter till nytt kapital eller att företaget
genererar vinster vilka kvarhålles inom företaget. För koncernen innebär
detta att soliditeten sjunker till 26,7 % (80/300), vilket beror på att eget
kapital i koncernen är konstant samtidigt som de totala tillgångarna har
ökat. (Schuster, 1999) Om Liten hade varit ett mindre förvärv med en
balansomslutning på 50 istället för 100 hade soliditeten hamnat på ungefär
32 % (80/250) och om det vore större med en balansomslutning på 150
hade soliditeten blivit 22,9 % (80/350). Förvärvets storlek har således
effekt på den finansiella ställningen i den nya koncernen. Vid en
lånefinansiering sjunker soliditeten med ökad storlek på förvärvet.
Balansräkningen för Stor-koncernen får efter förvärvet följande utseende:

EK Stor

T Stor (80)

(200)

S Stor

(120)

S Nya

Stor (40)

T Liten

(100) S Liten EK Liten

(60) (40)

Figur 3.1: Balansräkning Stor-koncernen, egen bearbetning (Schuster, 1999).
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Figuren illustrerar att de totala tillgångarna i Stor-koncernen har ökat då
Litens tillgångar inkluderats. Figuren visar också att Litens egna kapital har
ersatts med  nya skulder som upptagits av Stor. Orsaken till detta är att Stor
har betalat Litens ägare med det riskkapital de har satsat i Liten.
Riskkapitalet i Liten har bytts ut mot skulder.

Efter förvärvet ingår Litens resultat i Stor-koncernens resultaträkning.
Dock skall ränta dras ifrån resultatet för det nya lånet Stor upptog till
finansieringen av Liten. Låneräntan efter skatt antas vara 5 % vilket medför
en räntekostnad på 2 (5%*40). Resultatet i Stor-koncernen innebär också
att avkastningen på eget kapital ökar från 17,5 % till 23,75 % på grund av
att resultatet i koncernen har stigit men eget kapital är oförändrat.

Resultat Stor 14

Resultat Liten  7

Räntekostnad -2

Resultat Stor-koncernen 19

Tabell 3.2: Storkoncernens resultaträkning efter förvärvet.

3.2.2 Likvida medel

Ett andra alternativ för AB Stor är att betala förvärvet med befintliga
likvida medel. Balansomslutningen skulle i detta fall bli något mindre än
vid lånefinansieringen. De totala tillgångarna skulle endast bli 260 jämfört
med tidigare 300. Storleken på det egna kapitalet i Stor-koncernen har inte
förändrats vilket medför att soliditeten, i jämförelse med lånefinansiering,
ökar till 30,8 % (80/260). Om Liten däremot har en balansomslutning på
150 med motsvarande skuldsättningsgrad hade soliditeten minskat till 27,6
% (80/(350-60)). Precis som lånefinansieringsexemplet minskar soliditeten
med ökad storlek på förvärvet, givet samma skuldsättningsgrad (S/E), vid
användandet av egna likvida medel då eget kapital är konstant men där
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tillgångarna minskar. I det här fallet har AB Stor ersatt ägarna i AB Liten
med likvida medel som redan fanns inom företaget.

Resultatet förändras också något. Istället för räntekostnader på lånat kapital
ersätts detta med förlorade ränteintäkter på de likvida medel som är
investerade i AB Liten. I detta fall antar vi att räntan för utlåning är något
lägre än låneräntan, nämligen 4 %. Förlorade ränteintäkter på användandet
av likvida medel blir 1,6 (4%*40).

Balansräkning Resultaträkning

Tillg. Stor            160
Tillg. Liten          100
                          _____
                           260

Skulder Stor              120
Skulder Liten              60
Eget kap. Stor             80
                                  260

Res. Stor                        14
Res. Liten                       7
Förlorad Ränteintäkt     -1,6
Resultat Stor-konc.       19,4

Tabell 3.3: Balans- och resultaträkning för Stor-koncernen efter förvärv med befintliga
likvida medel

3.2.3 Nyemission

Stor kan också finansiera sitt förvärv av Liten genom en riktad nyemission.
Emissionen riktar sig till aktieägarna i Liten vilka erbjuds att byta ut sina
aktier i Liten mot nyemitterade aktier i Stor. Till skillnad från tidigare fall
ökar det egna kapitalet i den nya koncernen. Ägarna i Liten byter ut sitt
riskkapital i Liten mot riskkapital i Stor. Detta medför att soliditeten ligger
kvar på samma nivå som vid utgångsläget.

Resultatet vid den här finansieringsformen innebär inga nya kostnader för
koncernen och därför sker ingen påverkan i resultaträkningen. Inte heller
nyckeltalen förändras. Exempelvis ligger soliditeten kvar på 40 % trots att
balansomslutningen i koncernen har ökat. Förändringen av det egna
kapitalet och resultatet i den nya Stor-koncernen är lika stora, cirka 50 %,
och tar därför ut varandra.



Utländska företagsförvärv

29

Balansräkning Resultaträkning

Tillg. Stor           200
Tillg. Liten         100
                        _____
                           300

Skulder Stor             120
Skulder Liten             60
Eget kap. Stor          120
                                 300

Resultat Stor                  14
Resultat Liten                 7
Resultat Stor-konc.       21

Tabell 3.4: Balans- och resultaträkning för Stor-koncernen efter förvärv med
nyemittering av egna aktier.

3.2.4 Sammanfattning av finansieringsexempel

Som visats i exemplen har finansieringsformen olika effekter på soliditet
och följaktligen också på skuldsättningsgraden. En intressant jämförelse är
då att se effekten på lönsamhet och finansiell ställning mellan
finansieringsformerna lån och nyemission. Den så kallade
hävstångseffekten illustreras av att en användning av lån som
finansieringskälla leder till en ökad avkastning på eget kapital i jämförelse
med en nyemission, eftersom skuldsättningsgraden ökar. Effekten
illustreras i nedanstående tabell. Diskussionen om finansiella risker och
avkastning på eget kapital sker dock i avsnitt 3.4. Vid användandet av egna
likvida medel blir effekterna liknande de som återfinns i lånefallet. Vid en
nyemission förändras inga nyckeltal rörande lönsamhet eller finansiell
ställning då alla relationer mellan kapital och resultat är lika i jämförelse
med förhållandet innan förvärvet.
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Lån Nyemission

Soliditet 26,6%       40%

Skuldsättningsgrad 2,75       1,5

Räntabilitet på eget kapital 23,75%       17,5%

Tabell 3.5: Sammanfattning av finansieringsexempel.

När det gäller räntabiliteten på eget kapital utgör täljaren i måttet endast en
summering av Stor och Litens resultat. Vid ett förvärv är det dock mycket
sannolikt att synergier uppstår i det längre perspektivet vilket leder till ökad
lönsamhet, exempelvis i form av samordningsfördelar och framtida
överlönsamhet. Vidare om detta under avsnitt 3.4.2.

3.3 Förvärvsexempel – Goodwill och köpt andel

I detta förvärvsexempel fortsätter vi med Stor och Liten för att illustrera
effekter när goodwill uppkommer samt när inte hela Liten förvärvas. Med
goodwill menas när köpeskillingen för Liten överstiger Litens
nettotillgångar.

3.3.1 Goodwill

Antag istället att AB Stor betalar mer än det bokförda värdet för AB Litens
egna kapital. Anledningarna till att Stor betalar mer än det bokförda värdet
på tillgångarna i Liten kan exempelvis vara att marknadsvärdet på
tillgångarna i Liten är högre än det bokförda. Enligt RR 1:00 skall
anskaffningsvärdet för andelarna i dotterföretaget fördelas på identifierbara
tillgångar och skulder. Enligt RR 1:00 skall goodwill skrivas av under dess
ekonomiska livslängd, där avskrivningsperioden högst är 20 år. Den kan
dock vara längre om synnerliga skäl föreligger. Ett negativt differensbelopp
benämns som negativ goodwill. (Redovisningsrådet, 2000)
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Om marknadsvärdet på tillgångarna i Liten inte motsvarar det bokförda
värdet eller inte uppgår till värdet som Stor betalar för tillgångarna uppstår
en goodwillpost. En förklaring till goodwill kan vara förväntad framtida
överlönsamhet eller förväntade samordningsvinster. (Nilsson, 1998)
Goodwill skall redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
avskrivningar och eventuell nedskrivning. Avskrivning skall ske på ett
systematiskt sätt över nyttjandeperioden och avskrivningen skall återspegla
förbrukningen av tillgångens värde för företaget. Vid behov är det även
möjligt att genomföra en nedskrivning av goodwill. (Redovisningsrådet,
2000)

Ett resonemang som förts varför goodwill i form av överlönsamhet gradvis
skall skrivas av är konkurrenskrafter. Dessa krafter är alltid närvarande och
verkar ständigt för att minska överlönsamheten. Ett annat resonemang är att
goodwill är något som förbrukas och ersätts, det vill säga då förvärvad
goodwill skrivs av upparbetas samtidigt ny goodwill i form av exempelvis
samordningsvinster. Den goodwillpost som då ägs vid en viss tidpunkt är
inte den samma som förvärvades flera år tidigare. (Nilsson, 1998) Detta
resonemang stämmer väl överens med anskaffningsvärdeprincipen. Endast
goodwill som förvärvats skall redovisas. Upparbetad goodwill som ersätter
den förvärvade skall således inte tas upp i balansräknigen. Ytterligare ett
skäl till att upparbetat goodwill inte skall tas upp i balansräkningen är att då
värdet på goodwillen inte grundas på en historisk transaktion blir
bedömningen av värdet subjektivt. (Kam, 1990)

Mot argumenten för att goodwill skall skrivas av framförs ett resonemang
om att goodwill är en beständig del av rörelsen och rörelsen har en
obegränsad varaktighet. För att rörelsen skall kunna överleva i en
konkurrenskraftig omvärld och samtidigt skapa vinster måste de ha en
överlönsamhet. Om rörelsen klarar av detta under en längre tid skapas ett
starkt argument för att överlönsamhet existerar inom rörelsen. Om rörelsen
hela tiden lyckas skapa överlönsamhet är det inte möjligt att förbruka och
därmed skriva av denna. Ytterligare ett argument för att inte skriva av
goodwill är att det därigenom skapas en dold reserv i företaget när
vinstmedel hålls kvar. (Nilsson, 1998) En synpunkt som Kam (1990)
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framför är att goodwill endast skall skrivas av om det finns bevis för att
goodwillen har minskat i värde.

Koncernbalansräkningen kan härledas utifrån den grundläggande principen
att koncernens tillgångar skall redovisas med utgångspunkt från dess
anskaffningsutgifter. Stors anskaffningsutgift på 80 (dubbla nettokapitalet i
Liten), specificeras på indirekt förvärvade tillgångar och skulder. Den
goodwillpost på 40 som uppkommer förstärker endast de effekter
finansieringen har på Stor-koncernens finansiella ställning. Vid exempelvis
en lånefinansiering påverkar goodwill soliditeten genom att den sjunker
från 26,6 % till 23,5 %. Dock skall detta ses i samband med att den
finansiella ställningen har förändrats samt att tillgångarna får högre värden
på koncernnivå än vad de var bokförda till i dotterbolaget. Schuster (1999)
pekar på att den effekt som köpeskillingens storlek (goodwill) har på
koncernens soliditet och skuldsättningsgrad är underordnad
finansieringsformen vid förvärvet.

Köpeskillingens storlek kan även få effekter på den redovisade
lönsamheten. Eftersom de förvärvade tillgångarna omvärderas i samband
med köpet kan det leda till större avskrivningar. Som tidigare nämnts skall
övervärdet på tillgångar skrivas av. En skillnad skulle vara om övervärdet
tillförs en tillgång som inte skrivs av, till exempel mark. (Schuster, 1999)

3.3.2 Köpt andel

Vid ett företagsförvärv behöver inte hela företaget förvärvas för att
moderbolaget skall ha kontroll över dotterbolagets tillgångar. Förutsatt att
antalet aktier motsvaras av antalet röster i företaget erhålls ett
bestämmande inflytande vid ägande av minst 50 %. Det kan här ske ett
pyramidbyggande där ett bestämmande inflytande sker till en mindre
kapitalinsats. (Eriksson, 1998) Om vi fortsätter vårt exempel med Stor och
Liten skulle Stor-koncernen efter förvärvet ha följande balansräkning vid
en förvärvad andel om 60 %. Förvärvet sker genom lånefinansiering.



Utländska företagsförvärv

33

Stor-koncernen, efter förvärvet

Tillgångar Stor 200 Eget kapital 80

Tillgångar Liten 100 Minoritetsintresse 16

Skulder Stor 120

Skulder Nya 24

      . Skulder Liten 60

300 300

Tabell 3.6: Balansräkning för Stor-koncernen där endast 60 % av aktierna i Liten
förvärvats.

Trots att Stor endast har förvärvat 60 % av aktierna i Liten så upptas
samtliga tillgångar och skulder av Stor-koncernen. Däremot äger
minoriteten 40 % av dessa vilket illustreras av att eget kapital består dels av
eget kapital på 80 och dels av en minoritet på 16. I jämförelse med
lånefinansieringsfallet där hela Liten köptes betalades hela riskkapitalet i
Liten ut till dess tidigare ägare som likvid för deras aktier vid förvärvet. I
detta fall finns minoritetens riskkapital kvar i Liten och därmed i Stor-
koncernen. Storleken på eget kapital avgör hur väl företaget klarar av
framtida förluster. Om minoritetsintresset räknas in i eget kapital kan
koncernen tåla förluster på sammanlagt 96 (80+16), utan att långivarna
drabbas. (Schuster, 1999)

Om minoriteten inkluderas i eget kapital eller ej har det olika effekt på
soliditeten. Om minoritetsintresset räknas in i det egna kapitalet blir
soliditeten 32 % (96/300). Om minoriteten exkluderas blir soliditeten 26,7
% (80/300), vilket motsvarar soliditeten vid lånefinansieringen där hela
Liten förvärvades.

När det gäller resultatet finns två skillnader mot fallet där hela Liten
förvärvades. Den första skillnaden är att räntekostnaderna blir mindre då
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endast 24 av det egna kapitalet förvärvas jämfört med 40 om hela Liten
förvärvats. Den andra skillnaden är att minoriteten skall ha en andel på 40
% av Litens resultat. När köpeskillingen motsvarar eget kapital i
dotterbolaget och där köpet lånefinansieras samt förväntad räntabilitet på
eget kapital i dotterbolaget är högre än låneräntan blir slutsatsen att ju
större andel av företaget som förvärvas desto högre kommer koncernens
resultat och lönsamhet att bli (Schuster, 1999).

3.4 Risk och avkastning på kapital

”There are persistent differences across industries in the financial structure
of the liabilities side of their balance sheets. Understanding these
differences and why they persist is a central…issue in financial economies.”

Källa: Weston & Copeland, 1992, sid.565

3.4.1 Kapitalstruktur

Ovanstående citat visar på den betydelse kapitalstrukturen har i företag.
Bland faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur i ett företag nämner
Weston & Copeland (1992) bland annat bransch, struktur på tillgångar,
företagsledningens attityd och kreditgivares attityd. Om det är en bransch
där ingångsbarriärerna är höga, till exempel i form av höga
investeringskostnader, kan detta leda till en större riskvillighet hos
företagen. Om företaget mest har tillgångar i form av kundfordringar är de
mer beroende av kortfristiga lån än långfristig finansiering. Kreditgivarna
kanske inte accepterar hur stor skuldsättning som helst. (Weston &
Copeland, 1992)

Ett företags finanspolicy innefattar ett val beträffande förhållandet mellan
främmande och eget kapital. Avsikten är att värdera vilken kombination av
förväntan och risk med avseende på företagets värde som är nyttigast för
ägarna. En ökning av det förväntade utfallet i avkastningen på eget kapital
genom en ökning av skuldsättningsgraden kommer också att medföra en
ökning av risken. Därför måste varje enskilt fall bedömas om ökningen i
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den förväntade avkastningen är tillräckligt stor för att uppväga den ökade
risken. (Jensen & Johansson, 1980) Enligt Johansson (1998) kan risken i
företaget delas upp i rörelserisk och finansiell risk vilka tillsammans bildar
den totala risken i företaget.

Finansieringsformens struktur är en viktig indikator på finansiella risker,
framförallt relationen mellan skulder och eget kapital, mätt till exempel
som skuldsättningsgrad (Johansson & Östman, 1992). Ett problem för
företagsledningen är att erhålla en kapitalstruktur som maximerar värdet på
tillgångarna i företaget (Weston & Copeland, 1992). Nedanstående formel
kan ses som ett samband mellan lönsamheten i företaget och den
kapitalstruktur företaget har valt (Johansson, 1998).

RE = [RT + (RT – RS) S/E]

RE = Räntabilitet på eget kapital.
RT = Räntabilitet på totalt kapital.
RS = Genomsnittlig skuldränta på totala skulder.
S/E = Skuldsättning i förhållande till eget kapital, skuldsättningsgrad.

Figur 3.2: Kapitalstrukturformel och dess komponenter (Johansson, 1998 sid. 28).

3.4.2 Rörelserisk och avkastning på totalt kapital

RT är ett mått på avkastningen på totalt kapital. Det erhålls genom att
dividera vinst före räntekostnader med totala tillgångar. RT är inte beroende
på vilken kapitalstruktur som finns i företaget utan påverkas endast av
resultatet och storleken på tillgångarna. Variansen i RT kan ses som
rörelserisken i företaget. Rörelserisk är risker förknippade med tillgångarna
i företaget. Till exempel kan en ny maskin vara tekniskt svårhanterlig eller
kan företaget ha problem med ett patent för en av sina produkter.
Rörelserisken är den risk som är förknippad med företagets politik kring
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investeringar, produkter, priser, marknader och övriga delar av
företagspolitiken förutom finanspolicyn. Om företaget exempelvis inriktar
sig mot ett område där det råder osäkerhet om den framtida utvecklingen
kan det ses som en rörelserisk. (Johansson, 1998)

I exemplet ovan om Stor och Liten är RT innan förvärvet 10 % (20/200) vid
en finansiering genom lån. Efter förvärvet ligger detta kvar på samma nivå
((20+10)/(200+100) = 10 %). Att ingen förändring sker beror på att
avkastningen på totalt kapital var lika stor i både Stor och Liten.
Räntekostnaderna för de nya lånen påverkar inte avkastningen på totalt
kapital. Av samma skäl sker heller ingen förändring vid de andra
finansieringsformerna. (Schuster, 1999)

Effekterna som visas ovan utgår dock från att rörelseresultatet är konstant
även efter sammanslagningen. En orsak till förvärv är ofta att uppnå
synergier vilket på sikt troligtvis leder till ett högre resultat. (Schuster,
1999) Synergier kan exempelvis uppkomma genom samordningsfördelar
och framtida överlönsamhet (Eriksson, 1998). Vi har dock valt att behålla
rörelseresultatet konstant för att tydligare renodla de finansiella effekterna
vid ett förvärv. Rörelseresultatet kommer även fortsättningsvis att vara
konstant.

3.4.3 Finansiell risk

Skuldsättningsgraden, S/E, är den finansiella hävstången i företaget.
Genom lånefinansiering finns möjligheten att snabbt förbättra räntabiliteten
på eget kapital, i den mån räntabiliteten på totalt kapital (RT) skulle komma
att överträffa den genomsnittliga skuldräntan (RS). (Johansson & Östman,
1992) Detta är något som Johansson (1998) benämner S/E-bidrag. Om S/E
är högt blir S/E-bidraget högt. Resultatet blir snabbt det omvända om inte
företaget lyckas erhålla tillräckligt hög avkastning på sitt totala kapital
(RT). (Johansson, 1998) Skuldsättningsgraden kan liknas som en
ekonomisk svajmast. Ju högre mast desto större förändringar. Är
inriktningen att endast maximera avkastningen på eget kapital bör en
maximal skuldsättningsgrad eftersträvas (Jensen & Johansson, 1980).
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Spridningen på S/E-bidraget ((RT-RS)*S/E) är ett mått på den finansiella
risken i företaget. Detta förhållande är av central betydelse i ett företags
finansieringspolitik. Den riskvillighet samt de finansiella mål samt vilken
rörelserisk företaget har avgör hur stor skuldsättningsgrad företaget väljer.
(Johansson, 1998) Om företaget exempelvis har en låg rörelserisk kan de
välja en högre finansiell risk för att uppnå den totala risk som eftersträvas
(Jensen & Johansson, 1980).

Det är dock rimligt att anta att låneräntan varierar med
skuldsättningsgraden vilket innebär att det inte är möjligt för företaget att
ha hur stor skuldbörda som helst (Jensen & Johansson, 1980). Detta hänger
samman med en ökad risk för kreditgivarna vid ökad skuldsättningsgrad
men även vilken rörelserisk företaget har. En lägre rörelserisk med stabila
vinster kan medföra att kreditgivarna accepterar en högre skuldsättning.
(Johansson, 1998) Soliditet visar hur stor andel av företagets totala
tillgångar som är finansierade med eget kapital. Det egna kapitalet är den
egna bufferten som i första omgången bär risken för förluster och
minskning av företagets värde. (Jensen & Johansson, 1980)

Ett underlag för den finansiella planeringen i ett företag är att
företagsledningen gör prognoser över RT i kombination med olika
skuldsättningsgrad under kommande perioder för att erhålla spridningen i
RE. RT bestäms av många förhållanden som inte är kända med säkerhet av
företagsledningen under planeringen. I ett försök att förutsäga osäkerheten
kan företagsledningen göra scenarion med olika utfall av RT, till exempel
sämsta, bästa och mest troligt utfall. Utifrån detta kan olika
skuldsättningsgrad övervägas och vilka troliga räntekostnader som
sammanhänger med dessa. I tabellen nedan illustreras att en ökad
skuldsättningsgrad leder till en ökad spridning runt det mest troliga utfallet.
(Johansson, 1998)
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S/E Skuldränta % RT 3% RT 10% RT 15%

0

1

2

4

8

-

5

6

6,5

7

3

1

-3

-11

-29

10

15

18

24

34

15

25

33

49

79

Tabell 3.7: Spridning av RE kring olika skuldsättningsgrad och RT-mått. RT = 10 %
utgör mest troligt utfall, egen bearbetning (Johansson, 1998).

Företagsledningens val av skuldsättningsgrad beror dels på hur hög RE

kommer att bli och dels hur en gynnsam kontra en ogynnsam avvikelse från
detta bedöms. Har företagsledningen också ställt upp restriktioner för sitt
risktagande, exempelvis att RE inte får understiga ett visst avkastningskrav
enligt det sämsta alternativet väljer kanske företagsledningen en mer
restriktivt skuldsättningsgrad. (Johansson, 1998)

När Stor förvärvade Liten påverkades balansräkningen i koncernen
beroende på vilket finansieringssätt som valdes. Vid en lånefinansiering
sjönk soliditeten i företaget från 40 % till 26,7 %. Skuldsättningsgraden
ökade från 1,5 till 2,75. Hävstången i koncernen är större vilket får effekter
på RE, som ökar. För enkelhetens skull antar vi att räntan på lånen inte
ökar. Vid en finansiering med likvida medel blir effekten densamma som
vid lånefinansieringsfallet. Skuldsättningsgraden förändrades i detta fall
från 1,5 till 2,25. Om köpet av Liten finansieras genom nyemittering
uppstår ingen av dess effekter. I detta fall blir balansräkningen större men
eftersom inga förhållanden förändras blir det inga effekter.
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3.4.4 Total risk

Total risk för företaget utgörs av den finansiella risken tillsammans med
rörelserisken. Variansen i RE avgörs främst av den skuldsättningsgrad
företaget väljer (Weston & Copeland, 1992). Risken för alla tillgångar bär
det egna kapitalet, oavsett hur de är finansierade (Johansson, 1998).
Marknaden har också en nivå på sitt avkastningskrav, det vill säga hur stort
RE skall vara. Detta är den ränta som riskvilliga placerare förväntar sig att
minst erhålla för att de skall vara villiga att tillskjuta riskkapital. Dock är
marknadspriset på riskkapital instabilt och förändras bland annat i takt med
den riskfria räntan. Detta kan skapa en konflikt mellan behov av stabilitet
och företagets finansiella mål, vilket kan betyda olägenheter för företaget.
Till exempel kan möjligheten till nyemission äventyras. Ingen är villig att
satsa kapital vars marknadsvärde omedelbart faller. Dock kan detta
uppvägas om det nytillskjutna kapitalet ger ett vinsttillskott som motsvarar
en marknadsmässig räntabilitet på kapitaltillskottet. (Johansson & Östman,
1992)

Det är viktigt för ledningen att ha en kontinuerligt uppfattning om hur
räntabilitet på eget kapital förhåller sig till det marknadsmässiga
avkastningskravet och vilka tendenserna är för framtiden. Detta är viktigt
för att trygga tillgången till riskvilligt kapital. Skulle inte företaget leva upp
till de förväntningar som finns är det risk för att ägarna genomför
förändringar. Exempelvis kan de placera om sitt riskkapital eller försöka
förändra ledningen i företaget för att uppnå en högre räntabilitet på sitt
satsade kapital. (Johansson & Östman, 1992)

Hur avkastningen på eget kapital förändras vid ändrad kapitalstruktur visas
i exemplen ovan. Vid en lånefinansiering ökar avkastningen på eget kapital
från ursprungliga 17,5 % till 23,75 %. Samtidigt ökar skuldsättningsgraden
som ovan nämnts. En liknande effekt uppkommer vid en finansiering med
egna likvida medel. Ingen förändring uppkommer vid fallet med
nyemission beroende på att inget förhållande förändras i balansräkningen
eller resultatet.
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3.5 Allmänt om valutarisker

Valutarisk handlar om storleksordningen och sannolikheten av en oväntad
förändring i växelkurser och penningvärde (Oxelheim & Wihlborg, 1997).
Alla internationellt verksamma företag är utsatta för valutarisker där
Bennet (1996) gör en uppdelning i direkta och indirekta valutarisker.
Exempel på direkta valutarisker är när ett företag exporterar och importerar
i utländska valutor, företag har utländska dotterbolag uttryckta i utländska
valutor eller finansiella skulder och tillgångar i utländska valutor. Det är
den direkta valutarisken som är mätbar. En indirekt valutarisk kan
exemplifieras med att företag exporterar och importerar i sin egen valuta
men att priset påverkas över tiden av valutakursförändringar. (Bennet,
1996)

Måttet på i vilken grad ett företag är utsatt för valutarisk är företagets
valutaexponering, det vill säga storleken på det kapital eller nettotillgångar
som riskerar att förändras i och med osäkerheten med växelkursen (Uggla,
1982). Valutakursexponering är ett sätt att mäta den förmåga ett företags
lönsamhet, nettokassaflöde och marknadsvärde kan förändras genom
förändringar i växelkurserna. En viktig del för en finansfunktion är att mäta
denna valutarisk och att styra den för att erhålla en maximering av
nettokassaflöden, lönsamhet och marknadsvärde. (Eiteman & Stonehill,
1986) Det finns i litteraturen tre typer av valutaexponering som företag
utsätts för när valutakurserna förändras (se bland annat Bennet, 1996;
Eiteman & Stonehill, 1986; Nobes & Parker, 1991). De tre huvudtyperna
är:

•  Omräkningsexponering
•  Transaktions- och flödesexponering
•  Ekonomisk exponering

Omräkningsexponering uppstår när en koncern har utländska dotterbolag
eller andra reala tillgångar uttryckta i lokal valuta där en omräkning måste
ske till moderbolagets valuta (Eiteman & Stonehill, 1986). Transaktions-
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och flödesexponering mäter nettoflödet av in- och utbetalningar och
uppkommer när ett företag har gått med på att betala eller mottaga utländsk
valuta någon gång i framtiden (Bennet, 1996). När ett företags
marknadsvärde, motsvarande nuvärdet av förväntade framtida
betalningsflöden, kommer att förändras på grund av växelkursförändringar
uppstår ekonomisk exponering (Shapiro, 1988). Fortsättningsvis exkluderas
transaktions- och flödesexponeringen samt den ekonomiska exponeringen
då dessa exponeringar inte är relevanta i vår undersökning.

3.6 Omräkningsexponering

Omräkningsexponering eller redovisningsmässig exponering uppstår när ett
företag vid koncernbokslut räknar om sina utländska dotterbolags resultat-
och balansräkningar till moderbolagets valuta, alternativt i annan valuta
som företaget rapporterar i (Uggla, 1982). Källan till problemet är som
ovan beskrivits att växelkurserna ej är fasta (Nobes & Parker, 1991). Ett
exempel är om ett svenskt moderbolag, med svenska kronor som
rapporteringsvaluta, har ett tyskt dotterbolag måste moderbolaget räkna om
det tyska dotterbolagets resultat- och balansräkningar till svenska kronor
innan koncernbokslut kan upprättas.

När det gäller omräkningsexponering är det i huvudsak tre
omräkningsmetoder som används. Metoderna är dagskursmetoden,
monetära metoden och temporalmetoden. Valet av omräkningsmetod
påverkar också nyckeltalen i koncernen. Till exempel förs
omräkningsdifferenser enligt dagskursmetoden direkt mot eget kapital men
enligt den monetära metoden påverkar differensen resultatet i koncernen.
Valet av omräkningsmetod är därför ett viktigt beaktande för
företagsledningen vid ett förvärv av ett utländskt dotterbolag. (Nobes &
Parker, 1991)

3.6.1 Val av omräkningsmetod
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Vilken omräkningsmetod som skall användas avgörs om dotterns lokala
valuta är moderns rapportvaluta eller ej. För att avgöra vad som är
dotterbolagets funktionella valuta gör redovisningsrådet en uppdelning om
dotterbolaget skall ses som självständigt eller integrerat.

En utlandsverksamhet som är integrerad, enligt RR 8, med det
rapporterade företagets verksamhet drivs som om den vore en utvidgning
av det rapporterade företagets verksamhet. Exempel på en sådan
utlandsverksamhet kan vara ett dotterbolag som huvudsakligen säljer varor
importerade från det rapporterande företaget och där behållningen överförs
till moderbolaget. Om dotterbolagets utlandsverksamhet är integrerad skall
resultat- och balansräkningar för koncernredovisningsändamål omräknas i
enighet med den monetära metoden9. (Redovisningsrådet, 1998)

Om ett dotterbolag ackumulerar kassamedel och andra monetära poster och
har kostnader och intäkter samt upptar eventuellt lån, allt huvudsakligen i
den lokala valutan skall det definieras som att det bedriver en självständig
utlandsverksamhet. Omräkningsmetoden som skall användas i detta fall är
dagskursmetoden10. (Redovisningsrådet, 1998) Indikationer på
självständighet ges i RR 8 p.15:

•  Även om det rapporterade företaget utövar ett inflytande över
utlandsverksamheten drivs dotterbolaget med en hög grad av
självständighet.

•  Transaktioner med det rapporterade företaget utgör endast en liten del
av verksamheten.

•  Utlandsverksamheten är i huvudsak självfinansierad eller finansierad
genom lokal upplåning.

•  Löner och inköp av material med mera i utlandsverksamheten betalas
till största delen i lokal valuta.

                                          
9 Se avsnitt 3.6.3
10 Se avsnitt 3.6.2
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•  Utlandsverksamhetens fakturering sker huvudsakligen i andra valutor än
rapportvalutan.

•  Det rapporterade företagets kassaflöde påverkas inte direkt av den
löpande verksamheten i utlandsverksamheten.

Enda skälet till att byta funktionell valuta skulle vara om förhållandena som
legat till grund för klassificeringen radikalt skulle förändras, till exempel
om ett försäljningsbolag i stor utsträckning skulle starta egen tillverkning.
(Redovisningsrådet, 1998)

Funktionell valuta definieras i Financial Accounting Standards (FAS No.
52) som ”den valuta som används i den primära ekonomiska miljö, i vilket
dotterföretaget driver sin verksamhet” (Eriksson, 1998, sid. 251). Det är
koncernledningen som fastställer vad som är funktionell valuta på basis av
en helhetsbedömning. Bedömningen skall baseras på olika indikatorer som
sammantagna avspeglar om dotterföretaget, i förhållande till
moderföretaget, är ett självständigt eller ett integrerat företag. Indikatorer i
FAS No. 52 paragraf 42 är penningflödet, försäljningspriser,
försäljningsmarknad, kostnader, finansiering och transaktioner med andra.
Ett dotterföretag som använder sin egna valuta som funktionell skall
omräknas enligt dagskursmetoden och ett dotterföretag som använder
moderföretagets valuta som funktionell skall omräknas enligt
temporalmetoden11. (Eriksson, 1998)

International Accounting Standards (IAS) No. 21 överensstämmer ungefär
med FAS No. 52 men där begreppet funktionell valuta ej används. Istället
använder IASC benämningen ”Foreign Entity” för ett självständigt företag
och benämningen ”Foreign Operations that are Integral to the Operations of
the Reporting Enterprise” som benämning för ett integrerat dotterbolag. Ett
självständigt dotterbolag omräknas enligt dagskursmetoden och ett
integrerat enligt temporalmetoden. (Eriksson, 1998)

                                          
11 Se avsnitt 3.6.4
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Metod: RR 8 FAS No. 52 IAS No. 21

”Självständigt” Dagskurs Dagskurs Dagskurs

”Integrerat” Monetära Temporal Temporal

Tabell 3.8: Illustration av vilka omräkningsmetoder som redovisnings-
rekommendationerna förespråkar.

I en undersökning från Törnqvist (1986) var inte
redovisningsrekommendationer den enda faktorn som påverkade valet av
omräkningsmetod. Förutom svenska och internationella
redovisningsrekommendationer påverkar följande faktorer val av
omräkningsmetod enligt Törnqvist:

•  Tillämpning av amerikanska principer medför att ett prospekt kan
färdigställas snabbt vid upptagandet av utländska lån.

•  Påverkan på resultat och ställning.
•  Fasthållande vid en princip kan skapa förtroende hos externa bedömare.
•  Hänsyn till principer i andra bolag.
•  Branschtillhörighet.
•  Mycket arbetsamt att införa nya metoder.
•  Enklare förklara hur redovisningen går till vid användandet av en viss

metod.

Schuster (1999) påpekar att vid en strikt tolkning av förutsättningarna som
skall vara uppfyllda, omräknas det fler utländska dotterbolag enligt
dagskursmetoden än vad som är motiverat.
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3.6.2 Dagskursmetoden

Dagskursmetoden har på senare år blivit allt vanligare i Sverige (Eriksson,
1998). Vid dagskursmetoden räknas samtliga tillgångar och skulder om till
balansdagens kurs. Det egna kapitalet räknas om till investeringskurs
(historisk kurs). Utgångspunkten är att nettotillgångarna (tillgångar –
skulder) är utsatta för kursrisker. I resultaträkningen omräknas samtliga
poster, inklusive avskrivningar, till årets genomsnittskurs. Den korrekta
omräkningen av intäkter och kostnader, enligt RR 8, är att de skall
omräknas till valutakursen vid den tidpunkt då de uppstår. Det nämns dock
att en approximation av dessa enskilda kurser kan användas på grund av
praktiska skäl. (Redovisningsrådet, 1998)

För att illustrera effekterna fortsätter vi med exemplet Stor och Liten.
Förutsättningen är att Liten är ett tyskt dotterbolag som är lånefinansierat i
DEM12, där balansstrukturen är densamma uttryckt i svensk valuta. Vid
koncernbokslutet den 31/12 har växelkursen förändrats, där en tysk mark
(DEM) motsvaras av 5 kronor (DEM 1 = SEK 5). Vid förvärvstidpunkten
den 1/1 var motsvarande relation att 1 DEM var lika med 4 SEK. Det har
alltså skett en försvagning av den svenska valutan (depreciering).
Genomsnittskursen under året antas vara SEK 4,5. Litens tillgångar är i
detta exempel värderade till 25 DEM, skulderna till 15 DEM och eget
kapital till 10 DEM. Litens resultat i lokal valuta är 1,75.

Om vi först ser till effekterna på resultaträkningen omräknas samtliga
poster till genomsnittskurs vilket ger ett resultat på 7,875 SEK (1,75*4,5).
Därtill uppkommer en förändrad räntekostnad i jämförelse med
lånefinansieringsexemplet utan kursförändring. Räntekostnaden på det nya
                                          
12 Då ett lån upptas i utländsk valuta kan kursdifferensen, som uppstår vid bokslutet,
kvittas mot den omräkningsdifferens som uppstår då dotterbolagets nettotillgångar
omräknas. Detta är en form av ”equity hedging” vilket kommenteras senare. Vi har valt
att bortse från denna effekt för att tydliggöra inverkan på resultatet som kursdifferensen
på lånet har.
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lånet är 0,5 DEM (5%*10) och uttryckt i SEK 2,5 (0,5*5), vilket kan
jämföras med det inledande låneexemplet där räntekostnaden var 2. När
kronan försvagas ökar värdet på utlandslånet i SEK till 50 (10*5). Det
uppstår en kursförlust på 10 SEK (40-50). Kursförlusten antas vara
avdragsgill direkt när den inträffar och med en skattesats om 30 % blir
kursförlusten 7 SEK, vilket direkt påverkar koncernens resultat.
Koncernens resultat blir följande i miljoner SEK:

Resultat Stor  14,00

Resultat Liten  7,875

Räntekostnad -2,00

Kursdifferens -7,00

Resultat Stor-koncernen 12,875

Tabell 3.9: Resultaträkning i Stor-koncernen vid användandet av dagskursmetoden.

Då dagskursmetoden leder till att omräkningsdifferenser förs direkt till eget
kapital vill vi illustrera tillväxten i eget kapital i detta fall jämfört med
lånefinansieringsfallet då ingen kurspåverkan skedde. Resultatet i
föregående lånefinansieringsfall var 19 SEK vilket också är tillväxten i det
egna kapitalet. I det här fallet måste omräkningsdifferensen inräknas
tillsammans med resultatet för att erhålla tillväxten i eget kapital. Utdelning
från dotterbolag är i exemplet exkluderat. Omräkningseffekten kan både
framräknas och erhållas som en restpost. Vid erhållandet genom en
bokföringsmässig restpost blir saldot följande:
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DEM Kurs SEK

Ingående eget kapital 1/1   10   4   40

Resultat år 1    1,75   4,5    7,875

Saldo               10,875

Utgående eget kapital 31/12     11,75   5  58,75

Tabell 3.10: Illustration över erhållandet av omräkningsdifferens vid dagskursmetoden.

Tillgångarna i Stor är den 31/12 215 SEK (200 + 14 - 2 + 3), vilket
motsvaras av beloppet vid årets början (200) plus årets resultat (14) minus
räntekostnaden på det nya lånet (2) korrigerat med skattereduktion på
kursdifferensen (10-7=3). Tillgångarna i Liten vid årsslutet är 133,75
(26,75 * 5), där DEM 26,75 motsvaras av tillgångarna vid årets början (25)
adderat med resultatet (1,75). Det egna kapitalet har växt med resultatet
(12,875) och omräkningsdifferensen (10,875) till SEK 103,75.

Stor-koncernen – 31/12 (SEK)

Tillg. Stor 215 Eget kapital   103,75

Tillg. Liten 133,75 Skulder Stor   120,00

Skulder Liten     75,00

_____ Skulder Nytt lån     50,00

348,75   348,75

Tabell 3.11: Balansräkning Storkoncernen.

Exemplet kan också byggas ut med vad som inträffar när köpeskillingen
överstiger eget kapital. För att göra framställningen så kort som möjligt är
det avgörande i detta fallet huruvida övervärdet/goodwill ses som en
tillgång i SEK eller i DEM. Om exempelvis goodwill uppkommer och den
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betraktas som en tillgång i SEK kommer avskrivningarna på denna och
dess redovisade värde i koncernbalansräkningen inte att påverkas av
växelkursförändringar efter förvärvet. Om däremot goodwill ses som en
tillgång i utländsk valuta, i vårt fall DEM, kommer avskrivningarna och det
redovisade värdet att påverkas av växelkursförändringar och därmed
kommer omräkningsdifferensen också inkludera goodwill. (Schuster, 1999)
Enligt RR 8, skall goodwill som uppstått omräknas som övriga tillgångar
enligt balansdagskursen, vilket innebär att redovisningsrådet tar
ståndpunkten att goodwill är en tillgång i utländsk valuta.

3.6.3 Monetära metoden

Monetära metoden är den metod som skall användas om dotterbolaget ses
som en integrerad utlandsverksamhet. Det som exponeras vid omräkning
med den monetära metoden är monetära tillgångar samt skulder. Med
monetära tillgångar och skulder menas ”kassamedel samt andra tillgångar
och skulder som kommer att inflyta respektive utbetalas med fastställda
eller fastställbara belopp.” (RR 8, p. 4, sid. 4) I bilaga till RR 8 ges
banktillgodohavanden, kundfordringar, leverantörsskulder, upplupna
kostnader, pensionsavsättningar samt uppskjutna skatteskulder och –
fordringar som exempel på vad som normalt är monetära poster. De
monetära posterna värderas till dagskurs medan icke monetära poster
värderas till historiska kurser (anskaffningskurser). Resultatposterna
värderas till genomsnittskurs. (Redovisningsrådet, 1998)

För att även illustrera omräkningar med den monetära metoden fortsätter vi
med Stor och Liten som exempel. Inledningsvis måste vi dela upp
tillgångarna i Liten i monetära och icke monetära, vilket för enkelhetens
skull innebär monetära tillgångar på 12,5 och icke monetära på 12,5.
Kronan försvagas även i detta fall där relationen mellan DEM och SEK är
DEM 1 = SEK 5 och investeringskursen är fortfarande SEK 4. Det innebär
att de monetära tillgångarna den 31/12 är värda SEK 62,5 (12,5*5) och de
icke monetära tillgångarna är värda 50 (12,5*4). Skulderna blir detsamma
som vid dagskursmetoden 75 (15*5). Omräkningsdifferensen med den
monetära metoden blir –2,5 (Tillgångar (12,5) – Skulder (15)). I
resultaträkningen översätts resultatposterna till genomsnittskurs precis som
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vid dagskursmetoden, ända undantaget är avskrivningar som omräknas till
historisk kurs då tillgångarna som avskrivs är av icke monetär natur.

3.6.4 Temporalmetoden

Idéerna bakom temporalmetoden utvecklades av Leonard Lorensen i
”Reporting Foreign Operations om U.S. Companies in U.S. Dollars”, New
York, 1972 (Eriksson, 1998). Temporalmetoden härstammar från den
monetära metoden, där skillnaden ligger i att icke monetära poster som till
exempel lager eller en anläggningstillgång kan värderas antingen till
historiska kurser eller återanskaffningskostnader (Arwidi, 1989).

”The monetary-non monetary method produces a different translation result
from the temporal principle in the translation of nonmonetary assets and
liabilities measured at current money prices – for example, inventory at
current replacement price under the rule of the lower of cost and market,”

Källa: Lorensen, 1972, sid. 33.

Det som ligger till grund för valmöjligheten är enligt Eriksson (1998) att
omräkningsproceduren skall uppfattas som en översättningsprocedur. Det
innebär att värderingsgrundvalen skall vara oförändrade. I vårt exempel
med Stor och Liten skulle detta innebära att om Litens icke monetära
tillgångar värderats till anskaffningspris i DEM, skall dessa vid
valutaomräkningen översättas till anskaffningspriset i SEK. Omräkningen
sker då till investeringskurs. Om däremot Litens icke monetära tillgångar
värderats till återanskaffningspris i DEM, skall detta översättas till
återanskaffningspris i SEK. Omräkningen sker då med hjälp av
balansdagens kurs. Temporalmetoden och monetära metoden har oftast i
praktiken behandlats som synonyma begrepp (Eriksson, 1998).

Nedan följer en sammanfattning av omräkningsmetoderna och vilken del
av balansräkningen som exponeras.
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Omräkningsmetod: Exponerad del:

Dagskursmetoden Tillgångar – Skulder = Eget kapital

Monetära metoden Monetära tillgångar – (Monetära) skulder = Monetärt netto.

Temporal metoden Tillgångar värderade till bokslutskurs – skulder (värderade
till bokslutskurs)

Tabell 3.12: Omräkningsmetod och exponerad del, egen bearbetning (Arwidi, 1989).

3.6.5 Redovisningseffekter i resultaträkningen mellan
dagskursmetoden och den monetära metoden

Inledningsvis skall vi jämföra metodernas effekter på resultat där det ovan
har beskrivits att omräkningsdifferensen påverkar eget kapital direkt vid
dagskursmetoden medan differensen går via resultatet med den monetära
metoden. Vid en appreciering av dotterföretagets valuta stiger kostnaderna
för avskrivningar och sålda varor vid användandet av dagskursmetoden
relativt den monetära metoden. Anledningen finner vi i att historiska
anskaffningsvärden som redovisningen baseras på överges vid
dagskursmetoden vilket gör att en differential  byggs in i redovisningen
relativt den historiska kursen. Ett exempel är när valutarelationen har ett
trendmässigt förlopp vilket leder till att skillnaderna mellan metoderna blir
allt större då till exempel avskrivningarna vid en appreciering baseras på ett
uppjusterat värde om dagskursmetoden används. Med trendmässigt förlopp
menas att ett dotterbolags valuta successivt apprecieras eller deprecieras
relativt moderbolagets valuta. (Arwidi, 1989)

Kostnaderna för avskrivningar kan över tiden blir mycket stora om det
finns en trendmässig valutarelation samt om tillgångarna anskaffades för
flera år sedan. Vid dagskursmetoden är kostnaden för avskrivningar
relaterat till den ackumulerade valutakursutvecklingen och därmed indirekt
till den ackumulerade differensen i inflation mellan länderna sedan
tillgångarnas anskaffningstidpunkt. Kostnaderna för sålda varor däremot
relateras mer till den senaste periodens prisändringar. Ju snabbare
dotterbolagets valuta apprecieras mot moderbolagets desto högre (vid
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depreciering – lägre) blir kostnaderna i koncernredovisningen för
dagskursmetoden relativt den monetära metoden. (Arwidi, 1989)

Själva omräkningsdifferensen är av mindre betydelse vid användandet av
dagskursmetoden då en appreciering av dotterbolagets valuta leder till en
positiv omräkningsdifferens och vice versa om dotterbolagets valuta
deprecieras. Differensen uppkommer vid dagskursmetoden därför att
resultaträkningen baseras på genomsnittskurser under året och
balansräkningen baseras på slutkurser. (Arwidi, 1989)

3.6.6 Redovisningseffekter i balansräkningen mellan
dagskursmetoden och den monetära metoden

För att ytterligare exemplifiera komplexiteten när det gäller
omräkningsmetoderna och inverkan på en koncerns lönsamhet och
ställning skall vi göra ett nytt exempel som i stora delar hämtas från Arwidi
(1989). Utgångspunkten är att monetära tillgångar har kvittats mot en del
av skulderna så att det i balansräkningen endast finns reala tillgångar och
att skulder och eget kapital består av vardera 50 %.

   Eget kapital
     Reala tillgångar 100 kkr
     200 kkr Nettoskulder

100 kkr

Figur 3.3: ”Nettad” balansräkning för att illustrera effekter mellan
omräkningsmetoderna (Arwidi, 1989).

I detta exempel ger dagskursmetoden och den monetära metoden exakt
motsatt resultat. Vid en appreciering av dotterbolagets valuta relativt
moderbolaget kommer det vid användandet av den monetära metoden
endast hänsyn tas till skulderna vars värde ökar och därmed ger en negativ
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resultatpåverkan. Vid dagskursmetoden däremot tas hela balansräkningen
med i beaktandet varför det uppkommer en lika stor ökning av det egna
kapitalet som den negativa effekten vid användandet av den monetära
metoden. Vid en valutaförändring på 5 % uppkommer vid den monetära
metoden en negativ resultatpåverkan på 5 kkr (5 % av skulderna på 100
kkr). Vid samma valutaförändring uppkommer det med dagskursmetoden
en ökning av det egna kapitalet med 5 kkr (5 % av nettotillgångarna (200-
100)). Effekterna är motsatta vid en depreciering då det vid den monetära
metoden ger ett minskat värde på skulderna och vid dagskursmetoden ett
minskat värde på nettotillgångarna.

Vi kommer vidare utifrån fyra extremfall visa på skillnader mellan
dagskursmetoden och monetära metoden. Vi exkluderar temporalmetoden
från exemplet. Utgångspunkten är att dotterbolaget enbart är finansierat
med skulder eller med eget kapital och att tillgångarna enbart är monetära
eller reala. Utgångspunkten kan illustreras utifrån nedanstående matris. Det
som händer i alla fallen är att dotterbolagets valuta apprecieras gentemot
den svenska. Vi vill med nedanstående exempel visa att valet av
omräkningsmetod och därmed valutaexponeringen har stor effekt på en
koncerns lönsamhet och finansiella ställning. Effekten avspeglas i resultat
och soliditet.

                          Finansiering

Tillgångar Skulder Eget kapital

Monetära Fall 1 Fall 2

Reala Fall 3 Fall 4

Tabell 3.13: Fyra principiella fall för jämförelse mellan omräkningsmetoderna (Arwidi,
1989).

I fall 1 med monetära tillgångar finansierade genom skulder kommer både
dagskurs- och monetära metoden ge samma resultat då samma
komponenter ingår i båda metoderna. I dagskursmetoden omräknas hela
passiv- och aktiv sidan enligt balansdagen och i detta fall när endast
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monetära tillgångar och skulder är exponerade omräknas hela passiv- och
aktivsidan även vid den monetära metoden.

Förutsättningen i fall 2 är att det enbart finns monetära tillgångar som är
finansierade med eget kapital. I den monetära metoden kommer resultat
och soliditet att skrivas upp då omräkningen påverkar resultatet då det
endast finns monetära tillgångar men saknar skulder. Vid dagskursmetoden
däremot kommer enbart soliditeten löpande att ökas relativt
valutaapprecieringen, då hela balansräkningen skrivs upp. Resultatet
kommer löpande i den konsoliderade koncernresultaträkningen ej att
påverkas, då resultateffekterna ej visas genom att förändringarna förs direkt
mot eget kapital.

Då de reala tillgångarna är finansierade genom skulder (fall 3) kommer en
appreciering ge negativa effekter för koncernen både resultat- och
soliditetsmässigt vid den monetära metoden. Detta beror naturligtvis på att
endast skulderna värderas. Vid dagskursmetoden blir det en nolleffekt då
skuldsidan är lika stor som tillgångssidan.

Fall 4 handlar om att dotterbolaget enbart har reala tillgångar som är
finansierade med eget kapital. För att renodla fallet ytterligare förekommer
ingen avskrivning då de reala tillgångarna består av exempelvis fastigheter
eller mark. Vid den monetära metoden kommer soliditeten ej att påverkas
då monetära tillgångar och skulder saknas och någon påverkan sker heller
inte av resultatet. Vid dagskursmetoden kommer resultatet bli detsamma
som i fall 2.

Arwidi (1989) menar att valet av omräkningsmetod är av stor vikt då de
olika metoderna över tiden leder till stora skillnader om det finns en
trendmässig valutakursförändring. Anledningen att valet av
omräkningsmetod har betydelse är att dagskursmetoden ”gömmer undan”
valutakursvinster då omräkningsdifferensen belastar eget kapital direkt.
Vinst eller förlust orsakad av omräkningsdifferensen uppstår först då
tillgångarna avyttras. I den monetära metoden resultatförs alla
omräkningsdifferenser löpande.
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3.7 Valutariskhantering vid omräkning av utländska
dotterbolag

Det finns ett antal tekniker för hur valutaexponeringar kan hanteras och
därmed valutarisker elimineras eller minimeras. Dessa tekniker ökar i takt
med att de finansiella marknaderna utvecklas och företagens egna
kunskaper ökar. (Bennet, 1996) Omräkningsmetodens exponering i
resultat- och balansräkningar är inte lika lätt att bemästra genom
kurssäkring som transaktionsexponering. (Uggla, 1982) De vanligaste
teknikerna för att hantera omräkningsexponeringen är genom terminer och
lån i dotterbolagets valuta, detta kallas ”equity hedging” (Eiteman &
Stonehill, 1986; Engshagen & Kyrö, 1999) En annan variant är att se till
hela koncernens valutaexponering i enskilda valutor och då ta hänsyn till
dotterbolag i ett större sammanhang. Eiteman och Stonehill (1986) kallar
detta ”balance sheet hedge” där det handlar om att ha en lika stor del av
tillgångar och skulder exponerade i den konsoliderade balansräkningen.
Om denna typ av hedging fungerar i varje enskild valuta blir
omräkningsexponeringen noll. Denna risktäckningsteknik skall utgå från
all exponering och inte utifrån varje enskilt dotterbolags balansräkning
(Eiteman & Stonehill, 1986).

En form av ”equity hedging” är att ett lån upptas i dotterbolagets valuta
motsvarande de i dotterbolaget exponerade nettotillgångarna. Detta får
också effekten att omräkningsdifferensen kan kvittas mot kursdifferensen
på lånet då dessa har motsatt effekt. Om den svenska kronan förstärks
under året uppkommer vid användningen av dagskursmetoden en negativ
omräkningsdifferens. Vid omräkning av lånet vid en appreciering kommer
kursdifferensen få en motsatt effekt då lånet minskar i värde.
(Redovisningsrådet, 1998) För att de differenserna helt skall ta ut varandra
måste lånet upptas till ett värde som uppjusteras med skattesatsen. I vårt
exempel med Stor och Liten måste Stor ta upp ett lån på 14,3 vid en
skattesats på 30 % ( 10 / (1-0,30)) för att kunna kvitta
omräkningsdifferensen (10) som uppstår på nettotillgångarna. Alternativet
är att komplettera upplåningen av 10 DEM med att sälja 4,3 DEM (14,3-
10) på termin. (Engshagen & Kyrö, 1999)
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Terminssäkring handlar om att företaget köper eller säljer en valuta till ett
förutbestämt pris för leverans vid en senare tidpunkt (Bennet, 1996).
Storleken på terminskontraktet avgörs genom att dividera den möjliga
omräkningsförlusten med terminskursen i lokal valuta subtraherat med
förväntad avistakurs i lokal valuta (Eiteman & Stonehill, 1986). Kursen för
en terminsaffär fastställs då affären ingås och gäller på förfallodagen,
medan avistakursen är den kurs som används för omedelbar leverans av
valutan. Med omedelbar leverans innebär andra bankdagen efter den dag då
affären ingicks. (Bennet, 1996) Säkringsåtgärden redovisas, precis som vid
upptagande av lån, samtidigt och på samma plats som de säkrade
nettotillgångarna. Säkringsåtgärden belastar inte resultatet utan går direkt
mot eget kapital. (Engshagen & Kyrö, 1999)

De förutsättningar som Redovisningsrådet uppställer för att ”hedge-
accounting” skall få tillämpas i koncernredovisningen när dotterbolaget
omräknas enligt dagskursmetoden är sex punkter enligt Engshagen och
Kyrö (1999). 1) Moderbolaget eller annat koncernföretag har vidtagit
säkerhetsåtgärden. 2) Syftet med omräkningen är att skydda mot
omräkningsdifferenser. 3) Säkringsåtgärden består i att ett lån tas i
främmande valuta eller företar annan säkringsåtgärd, underförstått är att
valuta väljs så att säkringsåtgärden blir effektiv, det vill säga i normalfallet
väljs valutan i det land dotterföretaget är beläget. 4) Skatteeffekten skall
beaktas och 5) nettoeffekten av kursdifferensen och dess skatteeffekt ska
föras direkt till eget kapital. 6) Det är underförstått att en konsekvent
redovisningsprincip tillämpas mellan åren, så att både positiva och negativa
kursdifferenser behandlas på samma sätt. (Engshagen & Kyrö, 1999)

3.8 Sammanfattning av referensramen

För att sammanfatta vår referensram anknyter vi återigen till den figur som
återfinns i vår problemdiskussion. Vi ställer upp en rad påståenden om
lönsamhet och finansiell ställning, vilka kan ses som en sammanfattning av
de teorier och exempel vi använt oss av i denna referensram. Ur denna
sammanfattning uppställer vi sedan ett antal följdhypoteser om effekter av
informationen. Påståenden jämförs med vår empiri i analyskapitlet.
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Företagsförvärv Lönsamhet och finansiell ställning Effekter av informationen

           (3.8.1, nedan)          (3.8.2, nedan)

 Koncernredovisning Tolkning

Figur 3.4: Illustration av den analytiska ansatsen vid företagsförvärv, egen bearbetning
(Schuster, 1999).

3.8.1 Påståenden om lönsamhet och finansiell ställning:

- Valet av finansieringsform har olika effekter på kapitalstrukturen.
- Den riskvillighet samt de finansiella mål samt vilken rörelserisk

företaget har avgör hur stor skuldsättningsgrad företaget väljer.
- Finansieringsformen dominerar över köpeskillingens storlek när det

gäller effekten på soliditeten.
- Lönsamhetsmässigt borde goodwill skrivas av under så lång tid som

möjligt.
- Genom att endast köpa en majoritetsandel erhålls kontroll över

tillgångarna till en lägre kapitalinsats jämfört med att köpa hela
företaget.

- Stora förändringar i valutarelationer har genom omräkningsdifferensen
stor effekt på lönsamhet och finansiell ställning.

- Vid oönskade valutaförändringar torde någon risktäckningsteknik
användas.
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3.8.2 Påståenden om effekter av informationen

Vad är det för effekter koncernen på förhand vill beräkna och vilken
information vill koncernen på förhand ta hänsyn till? Utifrån påståendena
om lönsamhet och finansiell ställning samt ansatserna från vår referensram
framkommer nedanstående följdhypoteser.

- Är inriktningen att endast maximera avkastningen på eget kapital bör en
optimal skuldsättningsgrad eftersträvas.

- Ett förvärv kan utnyttjas till att förändra de finansiella riskerna i ett
företag.
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4 Empiri

I detta kapitel kommer vi redogöra för resultaten från intervjuerna samt att
kortfattat presentera företagen i studien. Vi har valt att genomgående
använda oss av mycket citat för att återgivningen av intervjuerna skall vara
så neutral som möjligt. Allt material från detta kapitel har vi hämtat från
intervjuer, årsredovisningar samt internt material från koncernerna.
Årsredovisningen har främst används för att beskriva koncernen, dess
strategier och nyckeltal. Vi har valt att dela in empirin i fem
huvudområden, vilka är effekter på resultatet, finansiering, köpeskillingens
effekter, köpt andel och valutaexponeringen. Inledningsvis görs dock
kortare anonymiserade presentationer av koncern och förvärv.

4.1 Koncern A

I Koncern A intervjuades koncerncontrollern den 2001-03-27.
Koncerncontrollern var i hög grad inblandad i det förvärv som är i fokus
för fallstudien hos Koncern A.

4.1.1 Allmänt om koncernen

Koncern A är ett traditionellt verkstadsföretag med en omsättning på över
10 miljarder. Koncernen är en av världens ledande tillverkare inom sitt
segment med en marknadsandel på cirka 20 %. Koncernen finns
representerad i ett 70-tal länder med produktions-, sälj- och service bolag.
Antalet anställda är runt 8 000.

Balansomslutningen ligger runt 10 miljarder och koncernen har en soliditet
på 28 % och en nettoskuldsättningsgrad på 61 %. Avkastningen på eget
kapital är cirka 20 % och avkastningen på sysselsatt kapital är knappt 20 %.



Utländska företagsförvärv

59

4.1.2 Förvärvet

Förvärvet A ligger i Italien och är verksamt inom verkstadsindustrin precis
som koncernen. Syftet med förvärvet var att i koncernen bredda
verksamheten med ytterligare sortiment. Tidigare har Koncern A
kompletterat sitt sortiment från externa fristående tillverkare. Genom detta
förvärv kan de erbjuda sina kunder en helhetslösning. Viktigt för Koncern
A var också att de kunde erbjuda sina kunder sitt varumärke på Förvärv A:s
produkter, vilket de anser säkerställer en viss kvalitet och skapar större
trygghet för kunden. Det var inget alternativ att starta upp egen verksamhet
inom detta område.

”Vi har inte den kompetensen, det skiljer så pass mycket mellan de här
produktsortimenten så startsträckan skulle bli allt för lång.”

Efter det strategiska beslutet att komplettera sitt produktsortiment
påbörjades arbetet med att identifiera lämpliga företag. Under denna
process konstaterades att ett företag som Koncern A haft ett relativt nära
samarbete med också var i ett skede där de såg över sin struktur. Förvärv A
som ingick i en större italiensk koncern passade inte riktigt in i strukturen
där. Däremot konstaterade Koncern A att Förvärv A skulle passa bra in i
Koncern A:s struktur. Dock var Förvärv A något för litet vilket gjorde att
möjligheten att expandera verksamheten var en mycket viktig faktor. En
kompletterande variabel var att marknadstäckningen i Italien inte var
tillräcklig.

”Vi konstaterade redan i början av 90-talet att vi inte hade den
marknadstäckningen i Italien som vi skulle vilja ha för att få riktigt bra
lönsamhet i vår italienska verksamhet.”
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Efter inledande kontakter med ägarna till Förvärv A tecknades bland annat
ett ”letter of intent”13 och ett traditionellt köpeavtal där spelreglerna för
förvärvshanteringen sätts upp. Externa firmor kontrakteras vad gäller Due
Diligence14. I dessa processer samlas rådata in som sedan till viss del
används i den analys som koncernen gör. Syftet med Due Diligence är att
se på finansiella risker och den finansiella strukturen i förvärvet med
förhållandevis stor öppenhet. Genom detta förfarande erhålls uppgifter som
koncernen annars inte skulle komma över. Koncernen arbetar i det här
fallet med en revisionsfirmas Corporate finance-avdelning samt två
juristfirmor, en svensk och en italiensk.

”Hos oss svarar vi för all analys och räkning själva, däremot jobbar vi med
externa firmor både vad gäller legal Due Diligence och finansiell due
diligence som jobbar fram rådata.”

Förvärv A var den näst största aktören i detta produktsortiment på den
italienska marknaden. Storleksmässigt vid förvärvstidpunkten omsatte
Förvärv A ungefär 400 till 500 miljoner SEK, vilket gör att förvärvets
omsättning ungefär kommer att bli 5 % av koncernens.
Balansomslutningen i Förvärv A var 300 till 350 miljoner SEK och
soliditeten var 22 %. Skuldsättningsgraden var följaktligen cirka 3,5
gånger. Resultatet var positivt men relativt blygsamt. Antalet anställda var
ungefär 270 stycken.

                                          
13 Ett avtal mellan en potentiell köpare och potentiell säljare om avsikterna hur
processen skall drivas vidare för att ett eventuellt avslut skall nås.
14 Due Diligence-processen innefattar insamling, analys och presentation av finansiell,
kommersiell, miljö och legal information (Pettersson & Sevenius, Balans, nr 10, 2000).
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4.1.3 Effekter på resultatet

Den inledande analysen som görs handlar om de strategiska
förutsättningarna, speciellt i detta fall då ett nytt produktområde tas in i
koncernen.

”Det strategiska incitamentet är absolut drivande.”

En viktig faktor som koncernen tar hänsyn till i kalkylerna är värderingen
av produktionsresurserna. Det är viktigt att värdera möjligheten till
expandering vad gäller produktionsresurser, maskinpark, möjligheter att
rekrytera personal och så vidare.

”Vad skulle det kosta att expandera verksamheten? Bolaget var (…)
alldeles för litet för oss egentligen, det var en pusselbit i ett större arbete.
Så därför var kapaciteten väldigt viktig, framförallt att bygga kapacitet.”

Mycket av den analys som görs kretsar kring synergier och spin-off
effekter i form av att ett nytt produktsortiment kommer in i verksamheten.
En värdering görs också huruvida synergier skapas genom till exempel
omstruktureringar och i dessa fall försöker Koncern A kvantifiera dessa. I
detta fall har förvärvet haft potentiella synergier i form av försäljning,
vilket inneburit att det ej gjorts någon avsättning till en
omstruktureringsreserv. En annan viktig del i förvärvshanteringen är att
säkerställa riskexponeringen. Det handlar om det exempelvis finns
pågående processer mot kunder/leverantörer eller om vissa leverantörsavtal
är låsta som gör att Koncern A ej själva bestämmer över verksamheten.
Skatteexponeringen är också viktig, speciellt i detta fall då det finns en
annan skattekultur jämfört med den svenska.
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4.1.4 Finansiering

Normalt är finansieringsfrågan inget strategiskt beslut utan beslutet sker på
ren operativ nivå.

”Förutsättningen är väldigt agregerad. Tittar vi på Koncern A (vår anm.)
så har vår styrelse satt en rad mål och restriktioner för (…)-koncernen.
Inom de måltalen har företagsledningen ett stort mandat att agera, i rörelse
mot målen. En restriktion som man måste ha i bakhuvudet när man tittar på
den här typen av affärer för vår del är vår nettoskuldsättningsgrad och även
vår soliditet.(…) Även vid detta förvärv som är ett någorlunda stort företag
så är det ett rent operativt beslut.”

Enligt koncerncontrollern på Koncern A finns det tre alternativ till
finansiering. Antingen genom att 1) förvärva med egna medel, 2)
lånefinansiera eller 3) ägarfinansiera förvärvet. Finansieringen i detta fall
var en blandning mellan lån och självfinansiering, där mixen styrs av
likviditetssituationen för dagen. Det finns också restriktioner när det gäller
finansieringen, där lånen är kopplade till koncernens soliditet. Innan
förvärvet hade koncernen gjort ett stort förvärv i USA vilket till viss del
påverkar agerandet.

”Det innebär att vi har med oss en viss ryggsäck i bagaget från det förra
förvärvet när vi jobbar i dagsläget och om vi tittat på vår
likviditetshantering och lånefinansiering har vi fortfarande en
nettoskuldsättning och vi ligger inte med mer likviditet än vad som behövs
för att rulla verksamheten. Även fast vi har positiva kassaflöden så
använder vi det i väldigt stor utsträckning till att minska vår upplåning. Så
vi har inte ett överlikviditetsproblem på något sätt. Vad vi säger är att
måltaken skall ses som en indikation på vilket riskbenägenhet vår styrelse är
beredda att ge oss i vår verksamhet. I dagsläget ligger vi på en
nettoskuldsättningsgrad på runt 60 % efter att ha varit en bra bit över 100
% efter förvärvet i Nordamerika. Det utrymmet mellan 60 % och 100 % som
är den restriktion vi har kan jag matematiskt se som ett handlingsutrymme
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för fortsatt expansion. Vi vet att vi kan förränta pengarna bättre i rörelsen
än att ha dem placerade i normala räntebärande placeringar”.

Koncernen använder en stor del av sina kassaflöden till att bygga upp en
buffert. Bufferten är till för att användas till förvärv eller att amortera
befintliga lån för att minska skuldsättningen.

Totalt finansierar sig koncernen på den internationella kapitalmarknaden
där det används traditionella lån, syndikerade15 lån etc. Lånet i Förvärv A:s
fall föll in i en större finansiering som är centraliserad till koncernens
internbank.

”I och med att vi centraliserar hela finansfunktionen och jobbar mer som en
internbank gentemot bolagen så får vi mer muskler i våra förhandlingar
med externa finansiärer, vilket ger oss betydligt bättre villkor än vad varje
enskilt bolag skulle få.”

Att göra en nyemittering var aldrig aktuell för att finansiera Förvärv A. En
nymission skall vägas mot den utspädningseffekt som blir för aktieägarna.

”Att gå ut på öppna marknaden och göra en nyemission för ett sånt här
förvärv har vi aldrig övervägt, det är för litet och vår finansiella styrka ger
en viss rörelsefrihet.”

Koncernen har endast gjort en nyemission för att finansiera ett förvärv,
vilket var ett företag som var ungefär lika stort som Koncern A vid
förvärvstillfället. Vid det tillfället utgjordes knappt en tredjedel av
köpeskillingen av nya aktier och två tredjedelar av lån.

                                          
15 Ett lån där flera banker har gått samman och lånar ut pengar.
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4.1.5 Köpeskillingens effekter

En viktig del för köpeskillingen storlek är lönsamheten i Förvärv A vid
förvärvstillfället i form av marginaler, kostnadsmix tillsammans med
kassaflödet. Då det uppkom goodwill vid förvärvet var det viktigt att
utvärdera goodwillens storlek i förhållande till eget kapital. Storleken på
goodwill i relation till eget kapital utgör en restriktion som styrelsen har
satt.

”De här restriktionerna är kvartalsvisa, vilket innebär att när vi förvärvade
bolaget under våren (vår anm.) (…) var utvärderingen av goodwillens
inverkan på koncernen väldigt viktig, för att vi i maj reducerar eget kapital
genom att betala utdelning till aktieägarna. Det innebär att det egna
kapitalet är som lägst i maj och att vi måste säkerställa att vi inte har några
problem att möta de krav vi har på oss för kvartal två i juni.”

En annan viktig faktor när det gäller goodwill och som påverkade själva
upplägget var att det finns möjligheter i Italien att få goodwill skattemässigt
avdragsgill, som inte finns i Sverige. Denna möjlighet till avdrag gjorde att
Koncern A ej rent tekniskt köpte Förvärv A utan det som skedde var att
säljaren satte upp ett nytt bolag där verksamheten fördes över. Därefter
köpte de italienska ägarna in sig till 55 % och Koncern A till 45 % (Förvärv
A var vid denna tidpunkt ett intressebolag).

”Enligt det italienska regelverket så när man gör en värdering av den här
inkråmsöverlåtelsen så kan goodwill, efter speciell värdering av speciella
av myndigheterna godkända aktuarier, redovisas i bolaget och också vara
skattemässigt avdragsgill. Det som i normalfallet hade blivit en
koncernmässig goodwill blir en goodwill som återfinns i Förvärv A:s (vår
anm.) huvudbok”.

I Koncern A skrivs goodwill, enligt årsredovisningen, av på mellan 5 och
20 år, beroende på substansen.



Utländska företagsförvärv

65

4.1.6 Köpt andel

Förvärvet skedde i två steg där Förvärv A först var ett intressebolag (45 %),
för att sedan förvärva ytterligare 55 % och konsolidera det som ett
dotterbolag (ägt till 100 %).

”Så det var ingen tanke med att ta det som en tvåstegsraket utan det var helt
enkelt marknadsförutsättningarna för oss som köpare.”

Det var aldrig aktuellt för Koncern A att endast köpa en majoritetspost
eftersom fullt bestämmande eftersträvas.

”Vi var på jakt efter ett bolag som vi kunde äga 100 % för att säkerställa att
vi själva sitter i förarpositionen.”

Någon annan värderingsmetod än förvärvsmetoden var aldrig aktuell, bland
annat för att skapa klarheter i vem som för befälet i processerna.

”… det handlar mycket om bestämmande. Det kan i praktiken och mentalt
skapa oklarheter också, om man bortser från de rent finansiella aspekterna,
om vem som bestämmer.”

4.1.7 Valutaexponering

Koncern A använder sig av dagskursmetoden för att räkna om alla sina
dotterbolag. De anser att deras dotterbolag har en hög grad av
självständighet. Koncern A har följt redovisningsrådets kategorisering av
funktionell valuta och fallit tillbaka på dagskursmetoden.

”Vi ser att våra bolag driver sin affär med väldigt hög grad av
självständighet. När man kör den vanliga testen på självständigheten är det
bara ett område som vi överhuvudtaget är nära gränsen att använda
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monetary/non monetary-metoden. Det är att det är kopplat till vår centrala
finansieringsverksamhet, men samtidigt låter vi inte bolagen enbart
finansiera sig centralt utan vi jobbar också med andra banker för daily
business.”

Den exponering som följer av att använda dagskursmetoden ger i Koncern
A:s fall en stor balansräkningsmässig exponering. Vid en jämförelse mellan
året innan förvärvet och förvärvsåret har balansräkningen vuxit sig stor,
vilket är av betydelse för köpet.

”Det var den största impacten mot Förvärv A (vår anm.), ren
omräkningseffekt påverkar vår balansräkning mycket kraftigt. Under år
XXXX (vår anm.) påverkas vi tydligt av den svaga svenska kronan och den
starka US-dollarn samt det starka brittiska pundet. Med nästan halva vår
balansräkning i Nordamerika blir naturligtvis exponeringen kraftig.”

Relationen mellan lire och kronor har dock varit relativ stabil vid tiden för
förvärvet. Därför har inga särskilda beaktanden gjorts för exponeringen i
Förvärv A. Kombinationen mellan en relativ stabilitet mellan valutorna och
liten storlek på förvärvet gjorde att ingen kalkylering genomfördes i detta
fall. Vid det större amerikanska förvärvet några åt tidigare gjordes kalkyler
i form av olika scenario, ett worst case scenario, ett konjunkturscenario och
ett valutascenario. Koncern A arbetar inte med någon typ av säkring när det
gäller omräkning av utländska dotterföretag.

”Det hänger mycket på när man går in i det om det finns incitament att
jobba med equity-hedging. Vi har ett styrelsebeslut att inte jobba med
equity-hedging. Den erfarenhet vi har är att säkra våra transaktionsflöden
och finansieringsflöden.”

Koncern A försöker bara till viss del prognosticera framtida växelkurser av
bedömningar från internationella konjunkturinstitut och banker. Däremot
prognosticeras växelkursrelationerna i budgetprocessen och den
valutaavräkning som sker mellan koncernens företag. Koncern A har som
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policy att det inte skall finnas någon valutarisk hos dotterföretagen utan att
all valutahantering centraliseras till moderbolaget. Vid exempelvis en
intern försäljning mellan ett produktionsbolag och ett helägt dotterbolag är
det köpande bolaget som köper i sin lokala valuta. Det leder till att det
köpande bolaget inte har någon valutaexponering i flödet. Det säljande
produktionsbolaget däremot säkrar sitt flöde hos moderbolaget där de
garanterar dem en valutakurs. Transaktionen från det utländska bolaget
sker genom moderbolaget där produktionsbolaget får exempelvis SEK till
en riskneutral kurs. All valutaexponering sker följaktligen i moderbolaget.

4.2 Koncern B

I Koncern B intervjuade vi koncerncontrollern den 2001-04-03.
Koncerncontrollern var till viss del inblandad i det förvärv som är i fokus
för vår fallstudie hos Koncern B. Vi har även tagit del av internt material
som användes vid förvärvet.

4.2.1 Allmänt om koncernen

Koncern B är ett tillväxtföretag inom tjänstesektorn med en omsättning på
runt 40 miljarder SEK efter förvärvet och med en balansomslutning av
liknande storlek. Koncernen har de senaste åren genomfört ett antal större
och mindre förvärv. Koncern B har valt att hålla fokus på ett antal nyckeltal
vid uppföljning. Dessa nyckeltal har också varit i fokus vid förvärvet.

”Koncern B (vår anm.) väljer att hålla fokus på ett antal nyckeltal(…) varav
de viktigaste är försäljning, rörelsemarginal, resultat före skatt, fritt
kassaflöde, operativt sysselsatt kapital i % av försäljningen och
nettoskuldsättnings-graden.”

Nettoskuldsättningsgraden i koncernen efter förvärvet är 1,24 gånger och
soliditeten är på 28,6 %. Innan förvärvet var nettoskuldsättningsgraden
0,61 gånger. Ledningen i Koncern B har satt en övre gräns för hur hög
nettoskuldsättningsgraden får vara.
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”I koncernen (vår anm.) har de dock en övre gräns på skuldsättningsgraden
på 1,35 som bestäms av ledningen. De jobbar med ett långsiktigt mål på
bokförda värden mellan 0,8 och 1. Siffran kan dock överstiga denna nivå
under kortare perioder."

Vidare har koncernen en räntabilitet på eget kapital på 8,6 % och en
avkastning på sysselsatt kapital på 11,1 %.

4.2.2 Förvärvet

Förvärv B är ett amerikanskt tillväxtföretag och är det näst största företaget
i sin bransch på den amerikanska marknaden med en omsättning på cirka
13 miljarder SEK. Förhållandet till koncernen är att förvärvets omsättning
utgör cirka en tredjedel av koncernen efter konsolideringen. Innan
konsolideringen var följaktligen förvärvets omsättning hälften jämfört med
koncernens omsättning. Avsikten med förvärvet var att etablera en
plattform i Nordamerika.

Genom förvärvet fördubblades försäljningen för Koncern B i Nordamerika.
Nettoskuldsättningsgraden i Förvärv B var på 5,3 inklusive första årets
synergier. Avkastning på sysselsatt kapital var 9,7 % och antalet anställda
var 58 000 stycken. Med på köpet följde också ett intressebolag som
numera ägs av Koncern B till 49 %. Intressebolaget hade en omsättning vid
förvärvstillfället på cirka 4 miljarder SEK.

Skälen till förvärven är främst strategiska då tillgång till nya marknader
förvärvas. Det är viktigt att hålla nere overheadkostnaderna för att uppnå
lönsamhet i de förvärvade bolagen, vilket resulteras i att dotterbolagets
huvudkontor läggs ned för att kunna ha en så platt organisationen som
möjligt.
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Koncern B använder sig av en guidebok vid genomförande av förvärv. Det
är varje lands- eller affärsområdeschef som bestämmer och ansvarar för
förvärv, men det är i guideboken riktlinjer finns för genomförandet.
Riktlinjerna delas in i fem delar vilka är bakgrund, beskrivning av
förvärvet, förvärvspris och betalningsdag, inverkan på land/koncern samt
slutsatser och förslag till beslut.

4.2.3 Effekter på resultatet

Inledningsvis görs en genomgång av det tilltänkta företagets marginaler,
vilket är egna beräkningar (ej bokförda). Det är detta som är huvudfokus i
kalkylerna. Alla beräkningar görs utifrån Koncern B:s egna principer som
om det vore ägt av Koncern B sedan många år. Ett annat viktigt styrmedel
är operativt sysselsatt kapital i procent av försäljning. Huvudsyftet med
förvärvet är att skapa synergieffekter. Därför har Koncern B gjort en
avsättning till en strukturreserv.

”Strukturreserven skall täcka kostnader som inte tillhör rörelsen längre,
exempelvis lönekostnader på personer som är uppsagda. Strukturreserven
ökar goodwillposten då det förvärvade bolagets eget kapital belastas av
denna avsättning."

Vid förvärvet räknas det på en kalkyl över hur stor inverkan förvärvet
kommer att få på koncernen. Efter att alla kostnader är dragna för till
exempel omstrukturering och alla synergivinster tillagda erhålls inverkan
på koncernen.

”Denna beräkning är mycket noggrann och som börsnoterat bolag är
analytikerna mycket nyfikna på vad som ligger bakom detta. Huvudfrågan
är oftast i vilken takt utlovade synergieffekter uppnås.”

Den kalkyl som användes vid förvärvet av Förvärv B är den som visas
nedan. Med risk att avslöja företaget används siffror som ej har något med
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den verkliga kalkylen att göra. Vi anser att siffrorna ökar förståelsen för
modellen.

AQUISITION CALCULATION FÖRVÄRV B

MSEK

Förvärv B EBITA16  120

% old goodwill (20 yrs)  -10

% old finance (400 @ 7,5%)  -30

Profit before tax – Förvärv B   80

Plus Investment with significant influence   10

Profit before tax   90

Synergies in one year   50

Contribution 140

Aquisition costs

(Price (interest), Restructing and Goodwill)

Costs 118,75

Impact on Koncern B 21,25

Tabell 4.1: Förvärvskalkyl som visar förvärvets inverkan på koncernen, egen
bearbetning (Koncern B, 2000).

4.2.4 Finansiering

Tillgångssidan styr till viss del finansieringen av köpet, då goodwill utgör
en stor del av tillgångarna i Koncern B. Av detta följer att en långfristig
finansiering var nödvändig för att täcka goodwillposterna. Inledningsvis är

                                          
16 EBITA = Earnings Before Interest, Tax and Amortization (liknande rörelseresultat)
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dock finansieringen kortfristig för att snabbt få tillgång till kapital för att
kunna förvärva. Det finns då en acceptans att betala några punkter mer i
ränta för det kortfristiga lånet.

”Detta kortfristiga lån konverteras sedan till ett långfristigt för att bland
annat täcka goodwill som i Koncern B (vår anm.) utgör en betydande del av
tillgångsstrukturen.”

Finansieringen skedde främst genom en bridgefinansiering. Det är när flera
banker går samman och lånar ut pengar, i en så kallad syndikering. Någon
nyemission var aldrig aktuell då avkastningspotentialen skulle ökas.

”Detta för att öka leverage17 i Koncern B (vår anm.) vilket ger högre
avkastningsmöjligheter i företaget.”

Med en nyemission blir det en utspädningseffekt och om företagets ägare ej
har råd att delta är det svårt att genomföra det. Några år innan förvärvet
gjorde Koncern B en nyemission i samband med ett annat förvärv, vilket
också hade  en inverkan på att Förvärv B lånefinansierades. Nyemissionen
skedde i samband med förvärv av ett amerikanskt företag. Emissionen
ledde till ökad ägarspridning både i Europa och USA.

4.2.5 Köpeskillingens effekter och köpt andel

Goodwill skrivs av på 20 år. Olika avskrivningstider finns inom Koncern B
bland annat beroende på om det sker en marknadsetablering eller ej.
Oavsett avskrivningstid sker avskrivningen linjärt.

                                          
17 Leverage = Ett annat ord för skuldsättningsgrad, det vill säga den finansiella
hävstången.
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” Goodwill skrivs av på 20 år om det är en marknadsetablering. Den skrivs
av på 10 år om det är ett lokalt köp. Förvärv B (vår anm.) räknas som en
marknadsetablering även om det är ett lokalt köp i USA. Det är en viss del
av marknaden som de kom över i och med det förvärvet.

Poolningsmetoden övervägdes aldrig som värderingsmetod.
Förvärvsmetoden används genomgående vid förvärv. Koncern B har inget
intresse av att endast äga en majoritetspost mindre än 100 %. Enda skälet
till minoritet kan vara att ett förvärv görs stegvis. Trots detta stora förvärv
gör koncernen mest mindre förvärv.

4.2.6 Valutaexponering

Koncern B använder dagskursmetoden för att räkna om alla sina
dotterbolag. Resultaträkningarna omräknas till en genomsnittskurs som
baseras på valutakursen den sista varje månad. Den exponeringen i US-
dollar som uppkommer har betydelse för finansieringen.

”Omräkningsmetoden har ingen betydelse för förvärvet. Dock har den
ökade exponeringen i utländsk valuta betydelse för hur finansiering sker.
Inom Koncern B (vår anm.) eftersträvar man en lånebild som speglar
exponeringen i valutor.

I de fall lån upptagits för att minska koncernens valutaexponering/
omräkningsexponering i de utländska nettotillgångarna, kvittas
kursdifferenser på lånen mot kursdifferenser som uppstår vid omräkning av
de utländska nettotillgångarna. Internt arbetar Koncern B med lokala
valutor.

Avslutningsvis visas förvärvets inverkan på koncernens sex viktigaste
nyckeltal. Försäljningssiffrorna har exkluderats på grund av risken för att
avslöja företaget.
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Full year impact on Förvärv B - proforma

Koncern B Förvärv B Costs "Nya Koncern B"

Sales XX XX XX

Operating margin, % 6,6 5,8 6,4

Profit before tax 1,5 0,6 -0,5 1,6

Capital employed as % of sales 14% 10% 13%

Free cash flow 1,1 0,4 -0,2 1,3

Net debt/equity, times 0,61 5,2 1,24

Mrd SEK, SEK/USD rate 9

Tabell 4.2: Förvärvet inverkan på Koncern B:s viktigaste nyckeltal, egen bearbetning
(Koncern B, 2000).

4.3 Koncern C

I Koncern C intervjuade vi chefen för Koncernstaben Ekonomi och Finans
(hädanefter ekonomichefen)  den 2001-04-09. Ekonomichefen var i hög
grad inblandad i det förvärv som är i fokus för vår fallstudie hos Koncern
C. En kompletterande intervju har gjorts med ekonomichefen för det
affärsområde som Förvärv C tillhör. Internt material i form av kalkyler på
förvärvet har också används i detta kapitel. Om inget annat nämns så är det
chefen för Koncernstaben Ekonomi och Finans som är källan.

4.3.1 Allmänt om koncernen

Koncern C är inte största bolaget inom sin bransch men det lönsammaste.
Koncernen har en omsättning på över 15 miljarder och en
balansomslutning på över 25 miljarder. Koncern C:s strategiska inriktning
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handlar om att fokusera på tillväxt och utveckling inom befintligt segment.
Tillväxten sker både organiskt och genom förvärv, vilket bland annat
avspeglas i nedanstående förvärv.

Avkastningen på eget kapital är i koncernen 24,1 % och avkastningen på
operativt kapital är 24,6. Kapitalstrukturen avspeglas i en
nettoskuldsättningsgrad runt 0 gånger innan förvärvet, det vill säga att det i
princip inte finns några räntebärande skulder. Koncernen återfinns i ett 20-
tal länder med en tyngdpunkt i Europa.

4.3.2 Förvärvet

Förvärvet är ett tillverkningsföretag och återfinns precis som koncernen
inom den traditionella industrin med en omsättning på cirka 1 miljard SEK.
Efter renodling av verksamheten genom försäljning och även tillkommande
köp är omsättningen cirka 0,8 miljarder SEK. Förvärvets omsättning utgör
ungefär 5 % av koncernens. Förvärv C är beläget i Spanien. Innan förvärvet
hade stora investeringar i produktionsanläggningar gjorts på hemmaplan
(Sverige) och Förvärv C var nästa steg i expansionen.

Förvärv C har den största marknadsandelen i Spanien och Portugal. De
hade nyligen gjort en investering vilket har medfört att skulderna uppgick
till 1,2 miljarder SEK. Ytterligare en faktor som gjorde Förvärv C
intressant var att produktionstekniken var densamma som Koncern C
använder sig av. Det var den strategiska ramen som gjorde att Koncern C
ville växa inom ett område som var lönsamt.

”Det skulle passa väldigt bra att köpa det här och det skulle samtidigt passa
mindre bra om en konkurrent köpte det här. Det var naturligt när den här
informationen kom att vi var intresserade att köpa Förvärv C (vår anm.) och
vi visade snabbt intresse för ägarna.”
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Det var cirka tio till tolv personer involverade i förvärvsprocessen från
Koncern C. Sedan engagerades deras revisionsbolag både i Sverige och i
Spanien inom kompetensområdena juridik, skatt och Due Diligence.

Vid förvärvs- och investeringsvärderingen används en EVA-modell18 där
ett värde framräknas på företaget. Det är kassaflödet som utgör grunden i
modellen. Siffrorna är justerade för att anonymisera Koncern C.

Kassaflöde 1-10 år 500

Restvärde 11- år 360

Tillväxtfaktor 130

Synergier 1-10 år 70

Restvärde 11- år                                              60

Företagsvärde 1120

- Skulder                                                      -400

Förvärvspris 720

Tabell 4.3: Koncern C:s EVA-modell som används vid förvärvs- och
investeringsvärdering, egen bearbetning (Koncern C, 2001).

 ”Sen har vi ett restvärde efter 11 år och framåt. Vi räknar på tiden. Det
blir ett högt värde och det är en av svagheterna som jag ser det. Man kan
fråga sig om man inte skall sätta stopp efter 10 år”

Till denna modell används också en EVA-analys som visar från vilken
tidpunkt det skapas ett värde för aktieägarna.

                                          
18 EVA (Economic Value Added) är en modell som kan användas för att mäta den vinst
som uppkommer på en investering. Vinsten räknas fram genom att subtrahera
kalkylräntan på investeringen från den förväntade vinsten på investeringen.
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”Inte när noll blir plus utan när man når avkastningskravet. Som synes
skulle vi år 2005 ge ett tillskott på vårt aktieägarvärde.”

Den andra delen av förvärvsvärderingen utgörs av en känslighetsanalys.
Där mäts känsligheten vid en procentenhets förändring av vissa variabler,
exempelvis prisnivå, volym och WACC (weighted-average cost of capital).
Något ”worst case-” eller ”best cace-scenario” används inte utan det är
känslighetsanalysen som används.

”Om risknivån, det vill säga intäkterna i förvärvsobjektet förändras med en
procent motsvaras det av 1,4 miljarder pesetas, cirka 70 miljoner kronor.
(…) På förvärv tycker vi att detta är en användbar metod.”

4.3.3 Effekter på resultatet

Rörelserisken begränsas till tillverkning, produktutveckling, distribution
och försäljning eftersom det är ett tillverkande bolag. Ekonomichefen för
det affärsområde som Förvärv C skall tillhöra i koncernen framhåller att en
långsiktighet krävs på en investering av detta slag.

”Vid en bedömning av det här köpet finns även en hypotetisk kalkyl av att
bygga en maskin i Sverige som alternativ. Den finns i bakgrunden vid
bedömningen av det här förvärvet. Man splittrar upp kostnaderna och ser
vilket alternativ som är lönsammast.”

Källa: Ekonomichefen, Affärsområdet

Koncern C använder sig av begreppet operativ risk och är i princip det som
kan generera pengar i verksamheten. All övrig risk ligger i begreppet
finansiell risk. Förvärvet hade inga stora risker och detta var något som
koncernen gick igenom väldigt noga. Ekonomichefen framhåller att
Spanien är ett välutvecklat land och i många avseenden likt Sverige, bland
annat vad gäller lagstiftning.
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Varje år genomför Koncern C bedömningar i en verksamhetsplan. Där
finns ett grundläggande resonemang om de fortfarande befinner sig i rätt
segment. Koncern C är övertygade om att deras område är något för dem
och då är det möjligt att diskutera förvärv eller en stor investering eftersom
de är övertygade om att deras produkt kommer att användas i framtiden.
Dock framhåller ekonomichefen möjligheten att de kan ha fel.

”Det är då affärsrisken, att man kan ha fel. Det får aktieägarna bedöma om
styrelsen gör rätt riskbedömning. Kan man aldrig ha fel kan man heller inte
ha 20 % lönsamhet, då skulle man ha 3 % lönsamhet. Man skulle vara en
obligation.”

4.3.4 Finansiering

Förvärvet finansierades genom lån. Situationen var lite speciell då Koncern
C samtidigt sålde ett dotterföretag. Koncern C:s kapitalstrukturmål är att ha
en nettoskuldsättningsgrad på 0,5 vilket motsvarar en soliditet på cirka 60
%.

”Vi ville öka risken i Koncern C (vår anm.).Vi har haft en låg skuldsättning.
Vi har inte haft några skulder alls under ett tag. Avkastningen på eget
kapital blir för lågt. Vi ville höja risken i koncernen och det här förvärvet
var ett sätt att göra det. Förutom att det var ett strategiskt bra förvärv var
det också ett sätt att åstadkomma det vi ville med att öka den finansiella
risken, men inom en väldigt försiktig ram, det vill säga 0,5 i skuldsättning.
(…) Det var inte ett av motiven men en effekt som vi tyckte var väldigt bra
med det här.”

I jämförelse med konkurrenterna ligger Koncern C på den försiktiga sidan
när det gäller skuldsättning trots att den operativa risken är den lägsta i
industrin, enligt ekonomichefen. Konkurrenterna har en skuldsättningsgrad
på cirka 0,7 gånger. Denna skuldsättningsgrad hade också koncernen ett
tiotal år innan förvärvet efter att ha lånefinansierat ett förvärv. Strax efter
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detta förvärv kom en lågkonjunktur samtidigt som förvärvet visade dålig
lönsamhet, vilket gjorde att skuldsättningsgraden ökade till 1,5. Koncern C
gjorde då en nyemission för att sänka skuldsättningsgraden. Denna
erfarenhet är något som fortfarande finns i baktanken vid förvärv. Efter att
ha haft denna höga skuldsättningsgrad gick den med nyemissionen ned till
nästan 0. Efter det har det nya målet varit 0,5.

”Vårt mål är att vara finansiellt stabilare än vad konkurrenterna har som
mål, trots att vi har en lägre operativ risk.”

Den finansiella styrka som Koncern C har resulterade i att lånen löstes i
Förvärv C.

”Hade vi varit i en lite mer normal risksituation så hade det varit en okej
finansiering. Det var ett sjuårigt lån (…). Det var lång stabilitet så att säga.
Den var lite dyr tyckte vi då Förvärv C:s (vår anm.) ägare inte var lika stora
som oss och kanske inte hade samma förhandlingsstyrka. Den finansiella
risken i bolaget, som det stod och gick, tyckte vi var hygglig.”

Affären verkställdes genom att aktierna köptes av Förvärv C:s ägare
samtidigt som Koncern C lånade ut kapital till Förvärv C. Förvärv C hade
efter transaktionerna ett lån från moderbolaget på 1,1 miljarder och
moderbolaget ägde alla aktierna i dotterföretaget. Då Förvärv C hade
förlustavdrag från tidigare verksamhet utnyttjades dessa.

”Det har ett värde för oss i och med att vi skall tjäna pengar där. (…) Vi
tyckte att lånet var dyrt och att vi kunde låna billigare själva och vi gör
nästan alltid så att vi lånar i moderbolaget där vår treasury agerar utåt mot
banker. Sen sätter vi in pengarna som lån till dotterbolag. Dotterbolag
lånar aldrig pengar själva om det inte finns särskilda skäl att göra så. Det
var som ett enkelt modellfall här. Utnyttja förlustavdrag, lös bort lån som
var dyra. Istället för att låna från en bank kunde vi låna från Koncern C
(vår anm.) billigare.”
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Nyckeltalen på koncernnivå förändrades inte då ett gammalt lån ersattes
med ett nytt, vilket innebär att samma effekt hade erhållits på koncernens
skuldsättningsgrad. Koncernen har försökt att räkna på en optimal
skuldsättningsgrad där bland annat professor Lars Östman och
Handelsbankens Corporate finance-avdelning varit inblandade. Svaret som
koncernen fick var att det beror på. Det skiljer sig från fall till fall, bland
annat med hänsyn till affärens typ och vilken risk som eftersträvas.

Styrelsen sätter inte direkt måltalen utan det förs mer en diskussion. De
senaste åren sker mycket av diskussionen kring EVA-modellen.

”Man kan kräva av den kalkylen att den ger ett positivt aktieägarvärde
inom några få år. Det finns inget mått som säger att en investering måste ge
ett positivt EVA inom ett eller två eller tre år. (…) Vi tycker att det är bättre
vad beträffar stora projekt att man hellre får en ordentlig diskussion.”

4.3.5 Köpeskillingens effekter och köpt andel

Köpeskillingen uppgick till 45 miljarder pesetas. Värdet framkommer av
den EVA-modell som Koncern C använder sig av då de värderar Förvärv
C. Säljarna av Förvärv C känner också till modellen och ett problem med
den är att det kan leda till för höga prisnivåer.

”Är det principiellt rimligt att vi betalar 45 miljarder (pesetas, vår anm.) för
ett företag där halva värdet ligger efter år 11.”

Trots ett högt pris på Förvärv C, enligt ekonomichefen, skedde en
prissänkning på företaget vid slutförhandlingarna.

”Vi hittade ingen stor risk men i slutförhandlingarna hittade vi en del annat
som vi inte ville betala för. Det blev prissänkande jämfört med det vi
preliminärt hade tänkt oss att betala.”
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Nedan följer en förenklad förvärvsanalys av Förvärv C.

Aktiernas anskaffningsvärde 900 milj. SEK
- Förvärvade nettotillgångar -300 milj. SEK
= Elimineringsdifferens 600 milj. SEK

Det koncernmässiga övervärdet (goodwill) blev i runda tal 600 miljoner
SEK. Goodwill skrivs av på 20 år vilket inte utgör någon större
problematik.

”(…) vi tittar på rekommendationer och den debatt som pågår kring ämnet
och så rådgör vi med våra revisorer.”

Goodwillvärdet finns med i de beräkningar som görs vid förvärvet då
goodwillavskrivningarna är avdragsgilla i Spanien. För att kunna få dessa
avskrivningar avdragsgilla upprättas ett holdingbolag i Spanien.

”Holdingbolaget äger i sin tur ett bolag G. Efter att vi köpt aktierna sålde vi
aktierna till företag G som var helägt av oss. Sedan fusioneras det med
Förvärv C (vår anm.). Om man hoppar över teknikaliteter leder det till att
goodwillen blir avdragsgill. (…) I deklarationen i Spanien får vi en positiv
skatteeffekt. Man kan säga att koncernen får skriva av goodwillen
avdragsgillt. Inte i koncernredovisningen men effekten blir densamma. Det
har varit mycket pusslande för att komma fram till detta. Det var en mycket
relevant fråga. Goodwillen har varit en mycket viktig faktor för att
bestämma hur den legala/finansiella strukturen slutligen skall se ut.”

När det gäller den andel som köps är strategin att under alla omständigheter
skall vara mer än 50 %. Vid förvärvet av Förvärv C köptes 100 %. Det som
prioriteras är rätten till bestämmande i förvärvet.



Utländska företagsförvärv

81

”Vi tycker inte om 50/50. Det är besvärligt när man har en partner med
samma tyngd och man kan lätt hamna i låsta positioner. Sen tycker vi inte
om minoritet av det naturliga skälet att då kan vi inte bestämma. Så från 50
% och uppåt. Helst 100 %. Vi kan tänka oss i princip att ha delägda bolag
där vi har mer än 50 % under en övergångsperiod men att vi har rätt att
köpa resten under en viss period.”

4.3.6 Valutaexponering

Koncern C använder dagskursmetoden som omräkningsmetod för sina
utländska dotterbolag. Koncernen väljer själv redovisningsprinciper, något
som tas upp till diskussion efter förslag.

”Den här principen är rätt standardiserad för den här typen av verksamhet.
Det är skillnad om man till exempel har verksamhet i höginflationsländer.”

Den risk som finns är att engångseffekter uppstår vid omräkningar. Året
innan förvärvet av Förvärv C hade koncernen en valutakurspåverkan som
slog kraftigt vilket ledde till en överraskande stor omräkningsdifferens.
Denna omräkningsdifferens är inget koncernen tar hänsyn till i de kalkyler
som upprättas vid förvärvet, utan valutaosäkerhet ligger helt under
hedgeanalysen.

”Den valutaexponering vi har, kan vi bära den? Antag att kronan till
exempel faller med fem procent. Kan vi då stå ut med de
omräkningsdifferenser och eget kapitaleffekter som uppstår. Med vår
väldigt starka balansräkning och med tanke på att vi inte är så
jätteexponerade kan vi med lätthet bära alla såna differenser.”

Skulder i utländsk valuta (lån och terminer) uppgick vid senaste årsskiftet i
Koncern C till cirka 2,5 miljarder kronor, och har tagits upp som
finansiering eller säkring av utländska tillgångar. En del av summan ligger
i säkring av Förvärv C, där valutaterminer används som
risktäckningsteknik. Säkringen verkställdes genom att Koncern C skaffade
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sig via terminskontrakt en skuld i Euro motsvarande storleken på Förvärv
C:s nettotillgångar.

”Vi försöker resonera lite analytiskt om vi vill ha valutarisken eller inte. Om
man vill ha valutarisken skall man inte hedga den. Ett exempel just nu är
tillgångar i England. De exporterar främst till övriga Europa, framförallt
EU, och den valutarisken vill vi inte hedga. (…)Pundet är väldigt starkt
innebär det att det är svårt att exportera med lönsamhet från England. Vi
vill att risken skall slå igenom. I det här fallet har vi valt att hedga Euro-
risken.”

Ett skäl till att vilja ha valutarisk är att se på konkurrenternas
valutasituation. Koncern C försöker att ha samma risk som sina
konkurrenter för att inte hamna i situationer där de har låst sina valutor och
inte kan följa med i förändringar. Det är ytterst styrelsen som beslutar vilka
risktäckningstekniker som skall användas.

”Styrelsen beslutar på förslag av finansstaben. Frågan är inte så
mångfacetterad så att man kommer till olika svar utan den här
frågeställningen kommer man ganska lätt fram till. Vi har gjort ett förvärv
och vill komma åt de här effekterna. Ska vi eller ska vi inte hedga dem? Det
är inte så komplicerat som det låter. Svaret får man ganska lätt.”

Det finns ingen koppling mellan finansieringen och den exponering som
finns. Genom derivatinstrument erhålls den risk koncernen vill ha. Det är
två olika portföljer. Låneportföljen och hedgeportföljen. Koncern C
prognosticerar inte framtida växelkurser utan de inblandande försöker ha en
allmän bild.

4.4 Koncern D

I Koncern D intervjuade vi ekonomichefen den 2001-04-11.
Ekonomichefen var inblandad i det förvärv som är i fokus för vår fallstudie
hos Koncern D.
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4.4.1 Allmänt om koncernen

Koncern D är ett tillväxtföretag och framgångsrika inom sitt segment.
Verksamheten har idag tre affärsområden och strategin är att vara
verksamma inom expansiva nischer där företagets försprång är stort. Som
ett led i detta genomfördes Förvärv D under 1999. Förutom förvärvet som
diskuterades i intervjun har Koncern D även själva startat upp dotterbolag
utomlands.

Koncern D har en omsättning på cirka 200 miljoner kronor och en hög
lönsamhet med en räntabilitet på totalt kapital på 19,2 % samt en
räntabilitet på eget kapital på 22,4 %. Vidare har Koncern D en
nettoskuldsättningsgrad19 på 0,08 och en soliditet på 62,9 %.

4.4.2 Förvärvet

Förvärv D var ett svenskt privatägt företag och syftet med förvärvet var att
det kompletterade den verksamhet som Koncern D sysslade med. Genom
förvärvet stärks Koncern D:s produktsortiment inom området och Koncern
D kan erbjuda sina kunder ett mer komplett sortiment. Vid tidpunkten för
förvärvet hade Förvärv D en omsättning på ca 20 miljoner (10 % av
koncernens omsättning) och 20-22 anställda. Aktiekapitalet i det
förvärvade bolaget var i storleksordningen två miljoner, vilket var relativt
litet.

Det var ett dotterbolag till Koncern D som köpte det svenska företaget.
Inblandade i förvärvet var VD:n för det förvärvande dotterföretaget samt en
styrelsemedlem. Något som underlättade hanteringen kring förvärvet var att
de hade mötts tidigare eftersom deras system liknar varandra. Due
Diligence gjordes på egen hand av Koncern D eftersom de tyckte att de

                                          
19 Skuldsättningsgrad definieras som räntebärande skulder dividerat med eget kapital
enligt Koncern D:s årsredovisning.
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hade den kompetensen själva. För att klara av de juridiska frågorna
anlitades extern kompetens.

4.4.3 Effekter på resultatet

Koncern D fokuserar på en framtida bedömning av förvärvet. En
huvudfråga är om förvärvet passar in i Koncern D:s planer för framtiden.
Mindre vikt läggs på finansiella nyckeltal. Dock genomförs vissa kalkyler
men de är inte alltför omfattande.

”Vi handlar inte med bolag. Det här var ett förvärv som passade in i vår
nisch och vår framtidsbedömning. (…) Vad ser vi för fördelar med deras
framtid. Vi jobbar mot samma kundnisch och kompletterar varandra. Sen
har vi inte suttit och kalkylerat vad den effekten blir. Vi gjorde en prognos
över en viss tid som låg till grund för köpet. Vi räknar inte synergieffekter
på flera års sikt i våra prognoser. Vi har gjort en bedömning vad de har för
utvecklingspotential i detta bolag. Var sitter vi och vad måste vi i
fortsättningen göra själva och sedan tryckt ihop det för att se vad vi kan
göra gemensamt. (…) Sen har vi inte satt några nyckeltal i kalkylerna.”

Koncern D har istället gjort en budget med framtidsutsikten där de har
prognosticerat ytterligare tid framöver. Där försöker de prognosticera
framtida händelser och se på synergieffekterna med det förvärvade bolaget.

Vid ett förvärv eller ett uppstartande av ett dotterbolag anser
ekonomichefen i Koncern D att personalfrågor och personalpolicy är
mycket viktigt. Eftersom Koncern D är ett tjänsteproducerande företag ser
de på personalfrågorna som en rörelserisk. Medarbetarnas kompetens och
engagemang är mycket viktigt för framgången i Koncern D och det är av
avgörande betydelse för Koncern D att behålla och vidareutveckla
kvalificerade medarbetare.

”Det gäller att tänka på många saker. De här personalfrågorna kan
förstöra väldigt mycket. Lite felhantering kan förstöra väldigt mycket vad
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gäller motivation. (…) Kommer det nya människor in i organisationen och
ställer krav och så vidare kan det lätt hända att människor väljer att byta
jobb speciellt inom detta gebit..”

4.4.4 Finansiering

Förvärv D finansierades genom en nyemittering av aktier i Koncern D.
Koncern D har fått tillåtelse från sin styrelse att emittera ett antal aktier för
förvärv av företag. Enligt ekonomichefen på Koncern D är skälen till detta
flera.

”Det påverkar inte vår likviditet, vi behöver inte låna pengar och vi behöver
inte ta av våra egna pengar. Det är också den bedömningen man måste
lägga i det här att köparen kan ha vissa synpunkter på företaget.”

Enligt ekonomichefen på Koncern D var det inte ett alternativ att finansiera
köpet genom att ta ett lån.

”Vi är inte glada i att ta lån. Av hävd har vi byggt mycket på
självfinansiering på själva utvecklingen av företaget, att det har varit en
organisk utveckling hela tiden. Det har också en bidragande orsak till
denna filosofi.”

Dessutom anser ekonomichefen att säljaren var mer intresserad av att
erhålla aktier som betalning. Det var även något som Koncern D föredrog
då de har vissa reservationer angående lån. Ekonomichefen menar att
säljaren ville erhålla aktier på grund av att det hade varit ett ”race” på
börsen. Dessutom tar säljaren en viss affärsrisk enligt ekonomichefen på
Koncern D. Även om aktierna sjunker i värde har de inga förpliktelser mot
säljaren.
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4.4.5 Köpeskillingens effekter och köpt andel

Köpeskillingen översteg de förvärvade nettotillgångarna vilket resulterade i
att en goodwill på ca femton miljoner uppkom. Köpeskillingen var omkring
20 miljoner och det egna kapitalet i det förvärvade bolaget var ca tre till
fyra miljoner. Goodwillen utgjordes främst av de förvärvade
kundkontakterna och utveckling av produkter i form av programvaror och
produkter. Några speciella övervärden på tillgångar i en sån här verksamhet
finns inte. Goodwill i Koncern D skrivs av på 10 år vilket anses vara den
ekonomiska livslängden.

Koncern D förvärvade hela företaget och enligt ekonomichefen på Koncern
D var det främsta skälet till detta att det var ett familjeföretag.

”Vi har inte sett några fördelar med något annat. Man måste betänka att
det var ett familjeföretag, det var en enmansägare, och hade startat
företaget för en fem till tio år sedan och driver företaget som sitt livsverk.
Livsverk med delägande från den tidigare delägaren har jag aldrig ansett
varit lyckat.”

Koncernen har dock kvar ett samarbete med den gamla ägaren. Detta för att
hans erfarenheter och kunskaper har präglat verksamheten tidigare och
detta vill Koncernen D ta till vara på.

4.5 Koncern E

I Koncern E intervjuade vi vice VD:n den 2001-04-26. Vice VD:n var i
allra högsta grad inblandad i det förvärv som är i fokus för vår fallstudie
hos Koncern E.



Utländska företagsförvärv

87

4.5.1 Allmänt om koncernen

Koncern E är ett tillverkningsföretag och tillhör de större företagen i
Sverige. Internationellt är koncernen en av de ledande i världen inom sitt
område. Omsättning och balansomslutning är följaktligen ett antal tiotal
miljarder. En mycket stor del av omsättningen utgörs av försäljning utanför
Sverige, vilket gör företaget starkt exponerat för utländsk valuta.

Nettoskuldsättningsgraden är på 0,63, där det finns ett mål att inte överstiga
0,8. Ett sätt att anpassa sig till denna kapitalstruktur är att Koncern E
genomfört ett program för återköp av aktier. Avkastningen på eget kapital
var under året förvärvet skedde 17,3 %.

4.5.2 Förvärvet

Förvärv E är ett företag som är verksam inom koncernens
nyckelverksamhet och passade därmed in i dess strategi. Företaget är en
gammal samarbetspartner där Koncern E ägde fyra till fem procent av
Förvärv E. I hemlandet hade Förvärv E en marknadsandel på 60 %. Det var
inte Koncern E som initierade förvärvet utan det initierades genom ett
fientligt bud på Förvärv E:s verksamhet av ett annat företag. I och med att
Förvärv E var för stort att köpa för det andra företaget resulterade det i att
Koncern E till slut köpte en del av Förvärv E:s verksamhet. Den
verksamheten köptes till 100 %.

Förvärv E har en omsättning på fem miljarder SEK (mindre än 5 % av
koncernens omsättning) och ungefär 4 500 anställda vid sju fabriker.
Förvärvet var en inkråmsöverlåtelse, vilket innebär att inte det legala
Förvärv E köptes utan endast nettotillgångar köptes ut ur moderbolaget till
ett värde av knappt 2 miljarder SEK. Några skulder övertogs således inte.

”Vi köpte aldrig det legala Förvärv E (vår anm.), vilket är något man ofta
föredrar. Man tar inte med sig de legala riskerna som finns i en juridisk
person”.
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Förvärv E:s nyckeltal blir ointressanta att redovisa då en
inkråmsöverlåtelsen gjordes. Detta på grund av att inte den legala enheten
förvärvades.

När det sedan finns potentiellt förvärv att utgå ifrån skrivs en
principöverlåtelse och efter det drar Due Diligenceprocessen igång. En stor
del i Due Diligence handlar i det här fallet om miljöfrågorna.

”Sen försöker man hitta olika lösningar på det här och det blir ju till slut en
ekonomisk kalkyl med reserver, förarbeten, garantier och warranties (…).”

Den finansiella ram som finns för Förvärv E utgörs av att förvärvet skall
skapa värde enligt Koncern E:s definition.

”Vi räknar värde som EBIT20 minus den totala kapitalkostnaden applicerat
på genomsnittligt kapital inklusive goodwill. Det blir då deras netassets
eller rörelsekapitalbit som vi då belastar med vår kapitalkostnad och det är
då inte en lånekostnad utan den totala kapitalkostnaden och vi har för
närvarande 14 % vilket i och för sig är något högt. Därför att vi har ett lågt
så kallat betavärde.”

I kalkylen ”nettas” kassa och andra banktillgodohavanden bort mot korta
skulder. Därefter tas priset på skulder, vilket i det aktuella landet är 6,5 %,
och viktar det mot priset på eget kapital. Priset på eget kapital är den
förväntade avkastningen på eget kapital i aktieägarnas perspektiv, det vill
säga när det skapas värde ur deras ögon på satsat kapital. Oftast används
kalkylen före skatt vilket gör att den viktade kapitalkostanden divideras
med den lokala skattesatsen.

                                          
20 EBIT = Earnings Before Interest and Taxation.
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Kassa Korta skulder Kvittas mot kassa

Tillgångar Skulder Kostar i vårt fall 6,5%

Eget kapital Kostar enligt formeln

(6,5% + 6%(premie för EK)) * Aktiens Betavärde

Förvärvets kapitalkostnad (WACC), cirka 12%
(före skatt)

Tabell 4.4: Illustration av framräknande av WACC.

”(…) vi har sagt att vår skuldsättningsgrad skall vara bättre än 0,8, det vill
säga att skulderna inte får vara större än 80 % av eget kapital. (…) Sen
väger vi ihop vad det kostar. När vi sedan konsoliderar in det här i
koncernen, kommer det att generera mer avkastning på sina netassets än 12
%. Taget goodwill, taget alla andra av våra kostnader i samband med
förvärvet, taget balansräkningen, taget allting. Vi räknar ut Förvärv E:s (vår
anm.) EBIT minus WACC. (…) Det kanske inte är positivt det första året
men då kanske vi har massa extra kostnader (…).”

Uppställningen vad gäller värdeskapande enligt Koncern E är följande:

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)
- Weighted Average Cost of Capital (WACC)

VALUE CREATION
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4.5.3 Effekter på resultatet

Inledningsvis handlar det mycket om att se dels vad Koncern E kan tillföra
och dels hur Förvärv E sköter sina affärer. Exempel kan vara vilka styrkor
som Förvärv E har på marknaden, hur kundstocken ser ut etc. Nästa steg är
sedan att analysera vad som händer när verksamheterna slås ihop och bland
annat se vilka synergier som går att få ut av hopslagningen. Dessa synergier
är inget Koncern E vill betala för.

”Det är ju våra synergier. När man köper ett bolag vill man helst köpa ett
bolag så att bolaget i sig självt har en potential att betala tillbaka
köpeskillingen. Vi vill ju inte betala det bolagets aktieägare för våra
synergier.”

De synergier som vice VD:n syftar till är bland annat dess geografiska
placering så att det på daglig basis går att utbyta produkter. Vidare handlar
synergierna om varumärken, marknadsföring, produktutveckling och så
vidare. Koncernen kan exempelvis dra nytta av förvärvets teknik eller vice
versa. Inköpssidan är annars en viktig del där samordning ofta leder till
kostnadsminimering.

4.5.4 Finansiering

Inledningsvis gjordes en kortfristig finansiering med en internationell
storbank för att ha en beredskap att snabbt kunna betala. Sedan
konverterades det kortfristiga lånet till en långfristig finansiering genom en
upplåning i den lokala valutan. Koncern E försöker spegla
tillgångsallokeringen med finansieringsformen.

Att använda likvida medel är egentligen samma sak som att låna upp
pengar enligt vice VD:n.



Utländska företagsförvärv

91

”Om vi tittar på vår räntebärande upplåning så är ju det ett netto av
räntebärande upplåning och kassa.”

När det gäller nyemission måste förvärvet vara väldigt stort för att denna
finansieringsform skall vara aktuell. I och med att Koncern E har en
restriktion beträffande skulsättningsgraden på 0,8.

”Skulle vi inte klara det får vi fundera på hur vi kan frigöra kapital och
eventuellt be om mer kapital av aktieägarna.”

En annan möjlighet som ges är att Koncern E har köpt tillbaka aktier vars
syfte är att vårda dess kapitalstruktur. Återköpen kan antingen användas
som hedge mot koncernens olika optionsprogram eller att använda som
betalning i en situation vid ett förvärv.

”Det kan vi använda som betalning om det är en effektivare köpeskilling
utifrån en säljares aspekt då får vi ju ut aktierna på marknaden då vårdare
ju vi vår kapitalstruktur åt det hållet."

4.5.5 Köpeskillingens effekter

En referensram koncernen har vad gäller köpeskillingens storlek är att inte
betala mer än sju till åtta gånger EBIT. Koncern E jämför också vad
”prislappen” varit för andra förvärv i branschen.

”Sen tittar vi naturligtvis på ett sånt här listat bolag, vad är vi villiga att
betala för premien över kursen. Här finns en marknad. Det här var ett bolag
vars aktier handlades på börsen. Visserligen hela bolaget och vi var bara
intresserade av halva men då får man se hur stor del av det värdet som var
kopplat till den halvan och hur stor premie är vi villiga att betala för den
här verksamheten. (…) Nu var det här bolaget lönsamt och då kan vi
betala.”
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Vid Förvärv E översteg köpeskillingen de förvärvade nettotillgångarna
kraftigt. Vid förvärvet försöker Koncern E  hitta en skatteeffektiv struktur
för Förvärv E så att avdrag från köpeskillingen erhålls. För att uppnå detta
har Koncern E bildat en ny legal struktur för förvärvet vilket i detta fall lett
till att goodwill blir avdragsgill i förvärvslandet. Goodwillvärdet och dess
effekter går in i den kalkyl som Koncern E använder sig av.

”Först försöker du allokera det värdet till reella tillgångar, du
marknadsvärderar byggnader och andra tillgångs- och skuldposter i
balansräkningen för att få en riktig värdering på dem. Det som blir kvar är
då goodwill, som är verklig goodwill. Då få du titta hur du kan argumentera
för hur det här skall skrivas av och det är en oerhört intressant debatt som
pågår nu.”

I och med att Koncern E är listade i USA upprättas årsredovisningen även
enligt amerikanska principer. Detta medför att koncernen får intryck av
såväl Redovisningsrådet och IASC som från FASB. Vice VD:n i Koncern
E hänvisar till US-GAAP21 där det framkommit att goodwill inte alls
behöver skrivas av. Då måste dock ett ”imperimenttest” göras årligen där
”imperiment” står för att framtida kassaflöden diskonteras enligt en viss
modell. Om det diskonterade framtida kassaflödet överstiger exempelvis en
anläggningstillgångs bokförda värde föreligger inget problem. Om det
däremot understiger tillgångens bokförda värde så måste tillgången skrivas
ned.

”Medan Sverige som är på väg mot IAS genom redovisningsrådet, finns det
en debatt om hur lång den här tiden skall vara. Att den om det inte
föreligger några särskilda fall inte skall överstiga 20 år, men vi skriver av
Förvärv E:s (vår anm.) goodwill med 40 år. Vi tycker att det här är ett
annorlunda fall och vi håller inte med redovisningsrådet i detta fall. Dels
när vi gör det här imperiment test så stöder det då det tankesättet. Det vi
köper är 60 % av ett hyfsat stort lands marknad så har ju det ett väldigt
långt och bestående värde. Dessutom finns också varumärken med i detta

                                          
21 GAAP = General Accepted Accounting Principles
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och det är en lönsam organisation, ett lönsamt företag. Varför straffa
koncernens lönsamhet med att skriva av det här kort, det kanske vi gör
fiskalt någonstans men i rörelseresultatet skall det inte skrivas av snabbare
än det behövs skrivas av.”

4.5.6 Köpt andel

Koncern E:s strategi när det gäller vilken andel som skall köpas är att
antingen köpa mindre än 50 % och konsolidera det som intressebolag eller
köpa 100 % för att integrera det köpta företaget till fullo. Vice VD:n
nämner att om det finns en valsituation som gör att Koncern E alltid
försöker köpa 100 % vad gäller dotterbolag, men att det av vissa skäl inte
alltid möjliggörs. Exempel på detta är att vissa minoritetsägare vägrar att
sälja eller att det finns olika politiska skäl. Vice VD:n nämner ett exempel
där Koncern E endast äger 97 % på grund av att minoriteten inte haft
intresse av att sälja. Det finns dock regler rörande tvångsinlösen som dock
är olika i olika länder. Strävan är alltid att nå en optimal legal situation då
mycket av minoritetsreglerna är fiskalt drivna.

4.5.7 Valutaexponering

Koncern E använder sig av dagskursmetoden vid konsolidering av
utländska dotterbolag vilket anses vara ett oproblematiskt val. Då Koncern
E är kraftigt exponerade för valutaförändringar säkras dotterbolag utanför
Europa till 50 %. Den typ av hedge som används är att Koncern E tar lån i
den lokala valutan så att lånet går emot nettotillgången. Ingen annan form
av säkring av nettotillgångar görs. Dessa principer används också vid
Förvärv E genom att ett lån tas i lokal valuta för att säkra 50 % av
nettotillgångarna då bolaget är beläget utanför Europa.

Strategin för säkringen återfinns i koncernens finanspolicy som slår fast
huvudprinciperna för hedging och beslutas av Koncern E:s styrelse. Primärt
handlar koncernens hedge och finansverksamhet om att minimera
koncernens risker. Sedan har finansavdelningen ett antal mandat där
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avdelningen inom vissa ramar avviker för att tjäna pengar på hedgen.
Finansavdelningen tar positioner22 i valutor, räntor, råvarupriser samt
använder equityhedge till att ta positioner.

Koncern E har planer på att gå över till att redovisa Euro för att bland annat
bli mindre exponerade.

”Det får ju oerhört stora svängningar i finansnettot och i balansräkningen
om du redovisar i kronor när de här stora valutorna rör sig. Sen är det så
att du är en mer attraktiv placering i många fonders ögon om du inte ligger
i en liten exotisk valuta.”

Ett stort problem i förvärvsprocessen är om det föreligger en osäker period
inför ett förvärv. Det vill säga om förvärvet skall blir av eller inte, vilket
medför svårigheter att kunna ange position. Ett annat problem när det gäller
valutariskhanteringen är att koncernen inte alltid har begrepp om hur
exponeringen ser ut till alla dess delar. Exempelvis vet Koncern E inte om
var förvärvet köper in produkterna, om deras kunder betalar och om det
finns valutaklausuler i kontrakt.

I Koncern E:s kalkyler försöker de använda sig av så aktuella ränte- och
valutakurser som möjligt. Vice VD:n tillägger att en viss uppfattning går att
ha om framtida kurser även om koncernen inte prognosticerar framtida
kurser mer än i spekulationssyfte.

”Om vi exempelvis köper ett bolag i Ungern finns det en prognosticerad
devalvering över tiden och då får du ta in det i kalkylen.”

                                          
22 Det belopp på vilket en prisrisk kan uppstå för innehavaren (Bennet, 1996)
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5 Analys

I detta kapitel analyseras empirin utifrån studiens frågeställningar och
syfte. De ansatser och exempel som presenterades i referensramen skall
tillsammans med frågeställningarna behandlas inom områdena effekter på
resultatet, finansiering, köpeskillingens effekter, köpt andel samt
valutaexponering.

5.1 Effekter på resultatet

En mycket viktig faktor och i många fall den avgörande för köpet är vilka
synergier koncernen kan erhålla efter förvärvet. I referensramen har
exemplen med Stor och Liten visat effekter på lönsamheten då resultatet
varit konstant. I våra intervjuer har det påvisats att en viktig faktor är de
framtida effekterna ett företagsförvärv har på koncernens lönsamhet.
Effekterna på denna faktor är oftast avgörande om ett förvärv
överhuvudtaget genomförs. Sett till räntabilitetsmåtten på eget kapital och
totalt kapital förbättras dessa över tiden då synergierna slår igenom i
resultatet. Respondenterna påpekar dock att i det korta perspektivet kan
resultatet och därmed avkastningen på eget kapital försämras. De kalkyler
som främst Koncern C och E använder sig av visar att först på några års
sikt skapas aktieägarvärde. Enligt Koncern C är detta värde kopplat till en
EVA-modell och i Koncern E räknas en viktad kapitalkostnad fram och
jämförs sedan med när förvärvets rörelseresultat överstiger denna. Avsikten
är att värdera vilken kombination av förväntan och risk med avseende på
företagets värde som är nyttigast för ägarna.

Koncern B gör avsättningar till en strukturreserv för att täcka de kostnader
som uppstår i det korta perspektivet. Koncerncontrollern i Koncern B
framhåller att det är när alla kostnader är dragna för exempelvis
omstrukturering och när hänsyn tagits till alla synergier som inverkan på
koncernen erhålls. Samtliga koncerner räknar mycket noggrant på de
synergier som kan uppstå. Synergier i Koncern E är exempelvis
samordningsvinster av koncernens inköp som leder till skalfördelar.
Respondenterna i Koncern A, B och C uppger att kassaflödet är en central
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utgångspunkt vid de kalkyler som upprättas i samband med förvärvet. Till
detta kommer andra faktorer som mer hänger samman med de enskilda
förvärven. Jensen och Johansson (1980) framhåller att varje enskilt fall
måste bedömas om ökningen i den förväntade avkastningen är tillräckligt
stor för att uppväga den ökade risken.

Det beaktande Koncern A gjorde var att väga riskerna med den nya
verksamheten, till exempel om de blir låsta i vissa leverantörsavtal, mot
kassaflödet i verksamheten samt värderingen av befintliga
produktionsresurser. För Koncern B är huvudfokus i kalkylerna en
genomgång av det tilltänkta förvärvets marginaler. Koncern C kompletterar
sin EVA-modell, där grunden utgörs av kassaflödet, med en
känslighetsanalys. I känslighetsanalysen mäts inverkan på koncernen om
vissa variabler varierar. En del av rörelserisken i Koncern C är
koncentrerad till tillverkningen där förvärvet jämförs med alternativet att
investera i en ny maskin.

Koncern D genomför en bedömning av det tilltänkta förvärvet där fokus
främst ligger på om förvärvet passar in i Koncern D:s struktur. Är det ett
förvärv som de kan ha nytta av och som har någon utvecklingspotential?
Detta huvudfokus kompletteras av vissa kalkyler som dock inte är allt för
omfattande. Koncern D:s kalkyler beräknar synergier endast över några år,
vilket kan jämföras med Koncern C där effekter av synergier finns för mer
än tio år framöver. Det bör dock tilläggas att Förvärv C tydligare kan
beräkna dessa då de hänförs till en maskin. Synergier i Förvärv D hänförs
mer till personalen och dess kompetens.

Då olika förvärv har undersökts har hänsyn tagits till en mängd variabler.
En gemensam nämnare är dock att försöka värdera synergieffekter i form
av samordningsvinster och framtida överlönsamhet. En ytterligare faktor
några av koncernerna tagit hänsyn till är möjligheten att expandera
verksamheten i förvärvet. Det tydligaste fallet är Förvärv A då förvärvet
egentligen var för litet och då möjlighet till expandering var en viktig
variabel. En ökning av kapaciteten var då viktig samt att få en uppfattning
om vad en expandering av verksamheten skulle kosta. Faktorer som
produktionsresurser, befintlig maskinpark och möjligheten att rekrytera
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personal har då varit centralt i utvärderingen. Koncerncontrollern i Koncern
A menar att det är dessa strategiska incitament som var absolut drivande.

5.2 Finansiering

Redan i problemdiskussionen konstaterade vi att finansieringsformen är en
faktor som påverkar ett företags lönsamhet och finansiella ställning.
Referensramen har lyft fram tre möjliga finansieringskällor, alla med olika
effekter på företaget. Det har då i fallstudierna varit intressant att finna
faktorer som påverkar valet av finansieringsform. Koncernerna A, B, C och
E har använt sig av lån för att finansiera förvärvet och Koncern D har
använt egna aktier som finansieringsform (nyemission). Koncern A
kompletterade sin lånefinansiering med att använda egna likvida medel.

5.2.1 Restriktioner

En inledande faktor som påverkar valet av finansieringsform utgörs av de
restriktioner som finns i koncernen med avseende på olika nyckeltal
kopplade till kapitalstrukturen. Det nyckeltal som genomgående utgör en
restriktion och påverkar valet av finansieringsform är koncernernas
skuldsättningsgrad. Oftast används benämningen nettoskuldsättningsgrad,
vilket innebär att räntebärande skulder divideras med eget kapital. Koncern
C har exempelvis en restriktion på 0,5 i nettoskuldsättningsgraden medan
koncernerna A, B och D har betydligt högre krav, nämligen strax under 1.
Koncerncontrollern i Koncern A framhåller att denna restriktion kan ses
som en indikation på styrelsens riskbenägenhet. Vid ett förvärv finns det
dock relativt stora mandat att kortsiktigt göra överträdelser från
restriktionen på skuldsättningsgraden. Det finns dock gränser för hur stora
dessa överträdelser får vara, exempelvis är den yttersta gränsen i Koncern
B 1,35.

Kapitalstrukturen är en viktig indikator på den finansiella risken i ett
företag, enligt Johansson och Östman (1992). Det är möjligt att
restriktionen inte bara begränsar finansieringsformen utan också den
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finansiella utväxlingen. Det vill säga att restriktionen kan begränsa
möjligheten att, givet RT, finna den skuldsättningsgrad som maximerar
avkastningen på eget kapital. Koncern C använde exempelvis en
lånefinansiering för att öka nettoskuldsättningsgraden och därigenom den
finansiella risken.

Ett annat exempel som går lite utanför de tre finansieringssätten återgivna i
referensramen är att återköpa egna aktier, Dessa kan sedan användas som
betalning för ett förvärv, vilket är något som Koncern E framhåller. Vår
uppfattning är att dessa återköp gör det möjligt till ytterligare flexibilitet
vad gäller att nå skuldsättningsmålet. Trots restriktionerna vad gäller
företagens kapitalstruktur är valet av finansieringsform ett rent operativt
beslut i de allra flesta fallen. Styrelsen har inget med valet av
finansieringsform att göra förutom att just klargöra ramarna i form av
restriktioner vad gäller kapitalstrukturen.

5.2.2 Avkastning på eget kapital

I referensramen framhölls att Jensen och Johansson (1980) anser att ett
företags finanspolicy innefattar ett val mellan eget kapital och skulder.
Detta val är starkt kopplat till vad som är optimalt för företagets ägare. En
ökad skuldsättningsgrad leder till en ökad avkastning på eget kapital.
Ekonomichefen i Koncern C framhåller att om det inte finns ett risktagande
går det heller inte att ha en hög lönsamhet. Han menar vidare att om inga
risker togs skulle inte en lönsamhet på 20 % kunna erhållas utan den skulle
snarare vara några procent istället. Det är skuldsättningsgraden som är den
ekonomiska ”svajmasten” i företaget där ett högre risktagande leder till en
högre lönsamhet. En reservation är här att företag inte kan ha hur stor
skuldsättning som helst då låneräntan antagligen ökar med ökad
skuldsättning. (Jensen & Johansson, 1980) Detta är dock inget som
framkommit under våra intervjuer men vi anser det troligt att denna
diskussion föres vid fastställande av den restriktion som finns på
skuldsättningsgraden.



Utländska företagsförvärv

99

Genom förvärvet vill Koncern A, B, C och E uttryckligen öka
avkastningspotentialen i koncernen. Koncern A anser att en nyemission
leder till en utspädningseffekt för aktieägarna vilket i princip leder till att
fler aktieägare delar på resultatet. Detta gör att någon nyemission inte varit
aktuell, då en minskad finansiell risk leder till att avkastningspotentialen
försämras. Även Koncern B för samma resonemang om att en nyemission
måste ses i förhållande till utspädningen. Koncern E anser heller inte att en
nyemission är aktuell och hänvisar till den restriktion som finns i
nettoskuldsättningsgrad. I ovanstående fall var en lånefinansiering bättre ur
aktieägarnas syn då avkastningspotentialen förbättrades genom en ökad
finansiell hävstång, det vill säga ökad skuldsättning.

Koncern C är den koncern som mest aktivt utnyttjat förvärvet till att
förändra den finansiella risken i koncernen. Koncernen lånefinansierade
Förvärv C för att öka nettoskuldsättningsgrad och därmed den potentiella
avkastningen på eget kapital. Kapitalstrukturformeln illustrerar effekten på
RE då nettoskuldsättningsgraden ökar, allt annat lika.

RE     = RT + (RT-RS) * (S/E)

I Koncern C:s fall måste dock en viss reservation göras beträffande den
finansiella risken vilket var att Koncern C innan förvärvet sålt av
dotterföretag och att de vid tidpunkten för förvärvet hade en låg
skuldsättningsgrad. Den finansiella risken uttryckt i skulder genom eget
kapital ökade från noll till 0,5, enligt ekonomichefen i Koncern C. Förvärv
C stöder den följdhypotes som uppställdes i sammanfattningen till
referensramen, hur ett förvärv kan användas för att förändra de finansiella
riskerna i koncernen. Jensen och Johansson (1980) lyfter fram att om ett
företag har en låg rörelserisk kan de välja en högre finansiell risk för att
uppnå den totala risk som eftersträvas. Kopplat till Koncern C där
ekonomichefen påpekar att koncernen har branschens lägsta rörelserisk
borde det finnas utrymme för ökad finansiell risk. Koncernen är medveten
om detta och strävar efter att öka räntabiliteten på eget kapital genom en
ökad upplåning. Möjligheterna till ökad finansiell risk skall dock ses i
förhållande till att koncernen har en uttalad strategi att vara finansiellt
stabilare än konkurrenterna.
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Jensen och Johansson (1980) framhåller dessutom att om endast en
maximering av eget kapital skall ske, bör en optimal skuldsättningsgrad
eftersträvas. Johansson (1998) pekar på, som vi ovan nämnt, att valet av
skuldsättningsgraden beror på koncernens finansiella mål samt dess
rörelserisk. Om Koncern C:s mål är att vara finansiellt stabilare än
konkurrenterna och samtidigt ha en låg rörelserisk, anser vi att det medför
att avkastningsmöjligheterna på eget kapital försämras. Under intervjun
framkommer det att den finansiella risken skall ökas men inom försiktiga
ramar och Koncern C har anlitat utomstående expertis i försöken att finna
den optimala skuldsättningsgraden. Vi anser att agerandet pekar på att
Koncern C vill öka avkastningen på eget kapital genom att finna en optimal
kapitalstruktur som överensstämmer med deras finansiella mål.

Kravet på skuldsättningsgraden har varit ett viktigt övervägande för val av
finansieringsform i samtliga fall, förutom för Koncern D. Koncern A
använde sig av en mix av lån och egna likvida medel där målet kopplat till
skuldsättningsgraden var att ha en fortsatt nettoskuldsättningsgrad på
mellan 0,6 och 1,0. En ytterliggare faktor som avgjorde mixen handlade
enligt koncerncontrollern om likviditetssituationen för dagen.

Ett sätt att maximera avkastningen på eget kapital är att göra scenarion med
olika skuldsättningsgrad och med varierad storlek på RT (Johansson, 1998).
Vid ett förvärv skulle denna metod vara lämplig, anser vi, då många av
respondenterna framhåller att det finns en stor osäkerhet i framtida
rörelseresultat. Genom att räkna på dessa scenarion erhålls en känsla för
vilka effekter ett förvärv har på avkastningen på eget kapital vid olika
skuldsättningsgrad och vid olika scenario på RT. Koncern C och E hanterar
osäkerheten på andra sätt. Koncern C har kompletterat sin EVA-modell
med en känslighetsanalys där viktigare variabler visas när det gäller en viss
procentuell förändring. Exempelvis visas påverkan på förvärvet om priset
stiger med en procent. I Koncern E:s fall återspeglas risken i den viktade
kapitalkostnaden (WACC). Troligtvis är kapitalkostnaden exempelvis
högre i länder som Brasilien än vad den är i Västeuropa och USA.
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5.2.3 Tidigare förvärv och avyttringar

”(…) vi har med oss en viss ryggsäck i bagaget från det förra förvärvet när
vi jobbar i dagsläget (…).”

Källa: Koncerncontrollern, Koncern A

Tidigare förvärv och avyttringar i koncernen är en faktor som påverkar
valet av finansieringsform. I två av koncernerna har större förvärv tidigare
genomförts, vilket till viss del påverkat finansieringsformen. Då dessa
förvärv haft inverkan på skuldsättningsgraden har de också därigenom
påverkat valet av finansieringsform. I Koncern A:s fall finansierade en
nyemission ett stort förvärv några år innan Förvärv A, vilket resulterade i
att nettoskuldsättningsgraden steg till cirka 1,0. Därefter har
nettoskuldsättningsgraden gradvis sjunkit till 0,6, vilket resulterar i att
utrymmet mellan 0,6 och 1,0 kan ses som en ram för fortsatt expansion i
Koncern A.

Även Koncern B har gjort ett stort förvärv som finansierades via
nyemission några år tidigare vilket koncerncontrollern anser hade en
inverkan på att Förvärv B lånefinansierats. Koncern C anser sig, som
ekonomichefen uttrycker sig, ”skottskadade” av erfarenheten där en
lånefinansiering av ett förvärv gjorde att skuldsättningsgraden steg till 1,5.
Anledningen var att en lågkonjunktur inträffade samtidigt som förvärvet
visade dålig lönsamhet. Därför gjordes en nyemission för att sänka
skuldsättningsgraden. Denna erfarenhet gör att Koncern C företar en viss
försiktighet när det gäller förvärv.

5.2.4 Förvärvets storlek

En annan faktor som har effekt på valet av finansieringsform och
därigenom på lönsamhet och finansiell ställning är förvärvets storlek, vilket
är en viktig variabel om koncernen väljer att genomföra en nyemission.
Med storlek avses vad koncernen måste erlägga i köpeskilling.
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Storleken har också betydelse på exempelvis soliditeten om ett förvärv
lånefinansieras, vilket illustrerats i exemplen med Stor och Liten. Vid en
lånefinansiering ökar endast tillgångarna och inte det egna kapitalet, vilket
leder till att soliditeten sjunker då eget kapital är konstant. Koncernerna har
varit av varierad storlek och ingen av dem har framhållit detta som någon
faktor att speciellt ta hänsyn till. Det är troligt att även detta är kopplat till
restriktionen i skuldsättningsgrad.

En anledning till att använda aktier som betalning kan vara att
överhuvudtaget få tillgång på kapital. Koncern B nämner att en nyemission
ger en bättre förvärvskraft. Koncern A anser att Förvärv A var alldeles för
litet för att en nyemission skulle vara aktuell som finansieringsform. Vice
VD:n i Koncern E nämner också att Förvärv E var för litet för att det skulle
vara aktuellt. Då samtliga koncerner (ej Koncern D) har ett mål att öka
avkastningen på eget kapital skulle en nyemission, som vi tidigare
analyserat, minska avkastningspotentialen då den finansiella hävstången
minskar.

5.2.5 Central finansiering

En faktor som påverkar lönsamheten är finansieringen i de förvärvade
bolagen, vilket resulterar i att befintliga lån ofta upplöses och att nya lån tas
med moderbolaget som förhandlingspartner. Alla koncerner exklusive
Koncern D har internbanker eller ”treasurycenters” som samordnar in- och
utlåning samt minimerar riskerna för koncernens dotterbolag, vilket leder
till att all risk ligger i internbanken.

I Koncern A påpekar koncerncontrollern att finansieringsverksamheten är
centrerad för att koncernen skall få mer ”muskler” i förhandlingar med
finansiärer, vilket resulterar i bättre lånevillkor. Koncern C löste lånen i
Förvärv C för att dessa var för dyra, för att sedan göra en ny upplåning och
därefter låna ut till Förvärv C. Här spelade också vissa förlustavdrag in vid
den nya upplåningen.
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Lånen är ofta stora vilket gör att det finns incitament till att förändra
räntevillkor med mera. Vid förvärv används inledningsvis en kortsiktig
finansiering för att snabbt få tillgång på kapital. Det finns då en acceptans
att betala något mer i ränta. Detta är något som förekommit i samtliga fall
förutom vid Förvärv D.

Denna centrala finansiering återspeglas också i att företagen inte enbart
söker finansiärer i Sverige, utan samtliga koncerner arbetar på den
internationella kapitalmarknaden. Vid de lånefinansierade förvärven
avspeglas detta i att de flesta av lånen varit så kallade syndikerade lån där
flera nationella och internationella banker gått samman med finansieringen.
Det är tydligt att vissa av koncernerna reviderar de befintliga lånen för att
få ned räntekostnaderna.

5.2.6 Säljarens inverkan

Vi har inte analyserat Koncern D i någon större utsträckning vad gäller
finansieringsform på grund av att säljaren påverkat valet. Då både Koncern
D och Förvärv D är små till storleken i jämförelse med övriga företag i
studien blir förutsättningarna lite speciella. Däremot anser vi att det är av
mindre betydelse att förvärvet är svenskt.

Anledningen till den nyemission som genomfördes för att finansiera
Förvärv D var att säljaren sålde det företag han/hon grundat.
Ekonomichefen i Koncern D anser att säljaren var mer intresserad av aktier
för att kunna vara med som delägare i Koncern D. Denna finansieringsform
passade även Koncern D då de kunde fortsätta expandera sin verksamhet
genom självfinansiering. I princip fungerar Koncern E:s återköp av egna
aktier på samma sätt. Det vill säga att koncernen vill vara flexiblare vad
gäller finansieringen, vilket de kan vara om säljaren endast vill byta sina
aktier mot aktier i Koncern E.
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5.2.7 Spegla tillgångssidan

I Koncern B styr tillgångssidan finansieringen i den bemärkelsen att
koncernen har stora goodwillposter som de måste täcka med långfristig
finansiering. Tillgångsstrukturen är en av de faktorer som Weston och
Copeland (1992) framhåller påverkar valet av kapitalstruktur. I Koncern
B:s fall är omsättningstillgångar den största tillgångsmassan om goodwill
exkluderas, vilket innebär att om inte koncernen haft stora goodwillposter
skulle en kortfristigare finansiering vara möjlig.

En annan form av övervägande som flera av koncernerna tar hänsyn till är
att ta ett lån som speglar den valutaexponering i nettotillgångar som
koncernen har och därigenom eliminera omräkningsdifferensen. Vidare om
detta i avsnitt 5.5.2.

5.3 Köpeskillingens effekter

I referensramen påpekades att goodwill till viss del består av
samordningsvinster och framtida överlönsamhet. Detta har bekräftats i vår
studie. Huvudfokus för samtliga koncerners kalkyler är att värdera de
samordningsvinster och synergieffekter som kan uppstå. Detta vägs sedan
mot olika risker som kan uppstå i samband med förvärvet. Efter detta
bestäms det hur mycket koncernen är villig att betala för dessa
synergieffekter i förhållande till riskerna.

5.3.1 Köpeskillingens storlek

Vid bestämmande av köpeskillingens storlek är en avgörande faktor
lönsamheten i förvärvet. Lönsamheten är också kopplad till de synergi- och
spin-off effekter som kan uppstå när ett förvärv blir en del av koncernen.
Detta bekräftar samtliga koncerner. Koncern E framhåller dock att
synergier inte är något de vill betala för eftersom det är deras synergier som
uppstår då förvärvet integreras i koncernen. Detta anser vi är ett intressant
resonemang men är kanske svårt att uppnå. Ekonomichefen i Koncern C
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uppger att en svaghet med EVA-modellen är att köparna också känner till
den och kan bättre förhandla om priset på grund av den.

För Koncern E är det viktiga i kalkylen att förvärvet skall skapa värde
enligt Koncern E:s definition. I Koncern E finns en referens att aldrig
betala mer än sju till åtta gånger mer än EBIT (rörelseresultatet i förvärvet)
för ett förvärv. Det är köpeskillingens storlek i förhållande till förvärvade
nettotillgångar som bestämmer storleken på goodwillen. Köpeskillingens
inverkan på lönsamhet och finansiell ställning är främst kopplad till att ett
högt förvärvspris leder till en större goodwillpost och därmed större
goodwillavskrivningar.

5.3.2 Goodwill

Flera av koncernerna har beaktat vilken legal struktur de skall ha för att få
goodwillavskrivningarna skattemässigt avdragsgilla i förvärvslandet. För
Koncern A påverkade goodwillen hur förvärvet utformades. I Italien finns
möjligheter att få goodwillen avdragsgill som inte finns i Sverige. Lite
förenklat skedde en inkråmsöverlåtelse på grund av detta. Istället för en
koncernmässig goodwill blev det en goodwill som återfinns hos Förvärv A.
Även Koncern C och E skapade en ny legal enhet för att få goodwill
avdragsgill i förvärvslandet. I samtliga dessa fall är goodwill viktig för att
bestämma hur den legala och finansiella strukturen skall se ut.

För Koncern A är också relationen mellan goodwill och eget kapital en
restriktion som de inte får överskrida. Då Koncern A genomförde sitt
förvärv under våren måste ett beaktande göras för den aktieutdelning som
sker i slutet av maj, vilket reducerar det egna kapitalet. Därför var det extra
viktigt med en utvärdering av goodwillens inverkan på Koncern A.
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5.3.3 Goodwillens avskrivningstid

I referensramen framfördes argument att goodwill förbrukas över tiden och
skall skrivas av, vilket även förespråkas i RR 1:00. Alternativet till detta är
att goodwill är en beständig del i rörelsen och skall därför inte skrivas av.

Nästan samtliga koncerner vi intervjuat följer RR 1:00 och skriver av
goodwill under vad de anser vara dess nyttjandeperiod. RR 1:00 ger
möjligheter till avskrivning av goodwill under en längre period än 20 år,
men att det är svårt att hitta sådana exempel. Redovisningsrådet ger
exempel på att det är möjligt att hänföra tillgångsvärdet till en specifik
tillgång där förbrukningstiden klart överstiger 20 år (Redovisningsrådet,
2000). Koncern E hävdar att nyttjandeperioden för goodwill i Förvärv E är
40 år, bland annat på grund av att det är en marknadsetablering och därmed
anser Koncern E att det är ett annorlunda fall. Vice VD:n i Koncern E anser
att det pågår en intressant debatt inom området och att vald avskrivningstid
på goodwill är något som det måste anges skäl till. I det aktuella fallet
hävdar Koncern E att de köper 60% av ett lands marknad och det i sig har
ett väldigt långt och bestående värde. Dessutom erhåller de varumärken
genom förvärvet samtidigt som Förvärv E är lönsamt. Det finns ingen
anledning att skriva av goodwillen på kortare tid och därigenom straffa
koncernens lönsamhet, enligt Vice VD:n i Koncern E.

Koncern A, B och C skriver av goodwill i respektive förvärv på 20 år.
Koncern D anser att den ekonomiska livslängden för goodwill är ca 10 år
beroende på att den i deras fall främst utgörs av förvärvade kundkontakter
och programvaror. Vid bestämmande av avskrivningstid gör Koncern B
överväganden om deras förvärv är en marknadsetablering eller ett lokalt
köp. Beroende på detta används olika avskrivningstider. Förvärv B ansågs
vara en marknadsetablering och motiverade därigenom den längre
avskrivningstiden på 20 år. Koncern C tar hänsyn till rekommendationer
och den debatt som pågår i ämnet innan de rådgör med sina revisorer och
bestämmer avskrivningstid.
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Flera av koncernerna har genomfört marknadsetableringar genom sina
förvärv. Koncern A förvärvade exempelvis den näst största aktören på
marknaden i Italien. Koncern A, B och C väljer att skriva av goodwillen på
20 år vilket kan jämföras med Koncern E:s avskrivningstid på 40 år. Vi
anser att det är möjligt att Koncern A, B och C skulle kunna argumentera
på samma sätt som Koncern E beträffande avskrivningstid. En fördubbling
av avskrivningstiden är något som i hög grad påverkar koncernens
lönsamhet då storleken på avskrivningarna halveras. Dock kan det finnas
andra faktorer som påverkar vilka vi inte känner till. Vi ifrågasätter dock
om goodwillens nyttjandeperiod kan motsvaras av en avskrivningstid på 40
år, med stöd av att Koncern A, B och C också gjort marknadsetableringar
men valt en avskrivningstid på 20 år.

5.4 Köpt andel

Vid alla intervjuer som vi genomfört har koncernerna uppgivit att de köpt
hela företaget och den främsta anledningen till detta skulle ha varit att de
vill ha full kontroll över det förvärvade bolaget. I referensramen framkom
att koncernen erhåller kontroll över tillgångarna även om de endast köper
en majoritetspost i det förvärvade bolaget. Vid en lånefinansiering blir
exempelvis räntekostnaderna mindre eftersom mindre kapital lånas.
Dessutom uppnås fördelen att de även sprider riskerna till minoritetsägarna
då de inte ersatt allt riskkapital i det förvärvade bolaget med lånat kapital.
Denna kapitalsnålhet har ej utnyttjats i samband med förvärven. Istället har
full kontroll över det förvärvade bolaget prioriterats.

Motiven mellan de olika koncernerna skiljer sig åt men huvudsyftet är att
de vill ha ett bestämmande inflytande över sitt förvärv. Trots att de får
kontroll över tillgångarna måste de i vissa fall ta hänsyn till vad minoriteten
tycker. Detta framkommer hos Koncern A som vill sitta i förarpositionen
och ha full kontroll över det förvärvade bolaget eftersom de vill ha
bestämmande både i praktiken och mentalt. Liknande motiv framförs hos
de andra koncernerna. Ekonomichefen i Koncern C framhåller att det kan
bli låsta positioner om det finns en minoritet. Koncernerna investerar
mycket pengar och vill själva kunna kontrollera investeringen. Om det
uppstår valsituationer i samband med förvärven försöker Koncern E att
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köpa hela bolaget. Dock kan det finnas ägare som inte vill sälja eller
politiska skäl som medför att ett hundraprocentigt ägande inte är
genomförbart. Enligt vice VD:n i Koncern E finns i vissa länder regler om
tvångsinlösen vilket innebär att förvärvas en viss andel av ett bolag måste
resten av aktierna tvångsinlösas.

Det främsta skälet till att Koncern D förvärvade 100 % var att de köpte
livsverket av ägaren och att det aldrig är bra om han/hon stannar kvar som
ägare och därmed har inflytande i den tidigare verksamheten. Koncern E
har en något annorlunda strategi då de antingen förvärvar hela bolaget och
integrerar det till fullo eller köper mindre än hälften och konsoliderar det
som ett intressebolag.

Enligt våra respondenter spelar ägandet en stor roll. Enda skälet till att ha
kvar en minoritetspost vid ett förvärv är enligt samtliga koncerner att hela
förvärvet inte kan genomföras på en gång, vilket exempelvis kan bero på
marknadsförutsättningar som medför att det inledningsvis inte är möjligt att
förvärva hela bolaget. Vår uppfattning är att den köpta andelens direkta
inverkan på lönsamhet och finansiell ställning är inget som beaktas när det
avgörs hur stor andel som skall förvärvas.

5.5 Valutaexponering

När det gäller valutor och dess påverkan på resultat och finansiell ställning
är det främst två huvudområden som påverkar. Det ena handlar om vad
som avgör valet av omräkningsmetod och det andra är när en
säkringsåtgärd (hedging) är aktuell för att skydda de förvärvade
nettotillgångarna.

5.5.1 Valet av omräkningsmetod

Samtliga koncerner använder dagskursmetoden som omräkningsmetod av
utländska dotterbolag. Valet av omräkningsmetod verkar vara helt
oproblematisk hos alla företagen. Nobes och Parker (1991) menar att valet
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av omräkningsmetod är ett viktigt beaktande vid förvärv av utländska
dotterbolag. De anser att metoderna exponerar olika delar och ger därmed
olika effekt på lönsamhet och finansiell ställning vilket gör valet viktigt.
Exemplen med Stor och Liten tillsammans med exemplet hämtat från
Arwidi (1989) understryker också detta framför allt då det finns
trendmässiga valutaförändringar. Koncern A anser att alla deras
dotterföretag har en hög grad av självständighet och hänvisar till att
koncernen följer redovisningsrådets rekommendationer. Koncern A
exponeras kraftigt av att använda dagskursmetoden, framför allt då en stor
del av verksamheten återfinns i Nordamerika. Relationen mellan lire och
SEK har dock under en längre tid enligt koncerncontrollern varit stabil,
vilket gör att någon omräkningsdifferens inte förväntas uppkomma vid
omräkning av Förvärv A.

Är det då ett problem? I grund och botten handlar det om att avgöra vad
som är funktionell valuta. Att betrakta en utlandsverksamhet som
integrerad och därigenom använda den monetära metoden är inget som
någon av koncernerna övervägt. Däremot anser vi att vissa reservationer
kan göras mot de indikationer på självständighet som återges i
referensramen. Vår uppfattning är att det är tveksamt om koncernerna
uppfyller två av punkterna då risk- och finansieringsverksamheten till stor
del är centraliserad. Den ena punkten handlar om transaktionerna med det
rapporterande företaget. I Koncern A:s fall går alla transaktioner med
utlandet genom internbanken (moderbolaget) vilket skulle kunna var en
indikator på icke självständighet. Den andra punkten är om
utlandsverksamheten i huvudsak är självfinansierad eller finansierad genom
lokal upplåning. I koncern A, C och E styrs finansieringen i hög grad av
internbankerna. Koncerncontrollern i Koncern A nämner dock att inte all
finansiering är centraliserad utan att i dotterföretagens ”daily business” är
det upp till dotterföretagen själva att söka den bästa finansieringen.
Ekonomichefen i Koncern C däremot pekar på att all finansiering sker
genom moderbolagets treasuryavdelning. Dotterbolagen i Koncern C lånar
aldrig själva kapital om det inte föreligger särskilda skäl.

Vid val av omräkningsmetod kan valet påverkas av de faktorer som
Törnqvist (1986) lyfter fram i sin studie. Vi kan dock inte påvisa att
exempelvis påverkan på resultat och ställning på något sätt är en avgörande
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faktor vid val av omräkningsmetod. Kommentarer som ”enkel att
använda”, ”den vanligaste metoden” och ”alla andra dotterbolag har
dagskursmetoden” är argument som tillsammans med rekommendationerna
varit avgörande för valet av omräkningsmetod.

Det vi vill framhålla när det gäller vilken omräkningsmetod som används
och hur valet görs är att de bägge metodernas exponering varierar. Denna
exponering har som i referensramen visats stor betydelse om relationen
mellan rapportvalutan och den lokala valutan varierar.
Omräkningsdifferenserna blir olika då hela balans- och resultaträkningen
exponeras för valutasvängningar vid användandet av dagskursmetoden.
Den monetära metoden exponerar endast det monetära nettot i
balansräkningen. Den andra effekten är att omräkningsdifferensen i den
monetära metoden påverkar resultatet och vid dagskursmetoden direkt
påverkar eget kapital, vilket resulterar i att valutakursförändringar ”göms
undan”. Omräkningsdifferensen realiseras inte förrän förvärvet avyttras.
Valet av omräkningsmetod är en faktor som till stor del påverkar lönsamhet
och finansiell ställning. På vilket sätt påverkan sker framgår tydligt av de
exempel vi gjort i referensramen. Något beaktande för detta val gör dock
inte koncernerna utan valet är som ovan påpekat ganska givet och starkt
förenklat.

5.5.2 Valutasäkring

Ett företags valutaexponering är ett mått på vilken grad av valutarisk
företaget är utsatt för. Med omräkningsexponering menas, som tidigare
beskrivits, storleken på de nettotillgångar i företaget som riskerar att
förändras i och med en förändring i växelkursen. Eiteman och Stonehill
(1986) menar att en viktig del för en finansfunktion är att mäta och styra
denna risk.

Ett sätt att minska denna exponering av utländska dotterbolags
nettotillgångar är att uppta ett lån i den lokala valutan och genom detta lån
säkra sig mot valutakursförändringar. Andra möjligheter som lyfts fram i
referensramen är att säkra nettotillgångarna genom terminssäkring. Dessa
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typer av säkringsåtgärd kallas ”equity hedging”. Koncern B och E använder
sig av lån som upptas i lokal valuta för att kunna kvitta eventuella
omräkningsdifferenser som uppstår. Koncern C däremot använder sig av
terminssäkring. Koncerncontrollern i Koncern B framhåller att ingen
”equity hedging” förekommer men att lånebilden skall spegla exponeringen
i valutor. I princip blir effekten densamma som vid ”ren” valutasäkring då
koncernen kvittar uppkommen omräkningsdifferens mot den
omräkningsdifferens som uppkommer på det ”matchande” lånet. I
årsredovisning uttrycks det dock att inte alla dotterbolags valutarisk säkras
genom lån, men där lån upptagits ”matchas” denna kursdifferens mot
omräkningsdifferensen på nettotillgångarna.

Koncern A använder ingen ”equity hedging” på koncernens nettotillgångar
i utlandet. Koncerncontrollern hänvisar till att det finns ett styrelsebeslut på
att inte arbeta med denna typ av säkring. Koncernen säkrar endast
transaktions- och finansieringsflöden. Vid Förvärv A har vi dock en
förståelse för detta beslut då relationen mellan lire och SEK är relativt
stabil.

Koncern E ”hedgar” endast utländska nettotillgångar till 50 %, vilket kan
tolkas som att endast hälften av lånet tas i den aktuella lokala valutan.
Denna procentsats skall dock ses i förhållande till koncernens totala
exponering utanför Eurovalutorna, det vill säga att vissa bolag kan säkras
fullt ut medan andra inte säkras alls. Denna form av säkring påminner om
vad Eiteman och Stonehill (1986) kallar ”balance sheet hedge”, då
säkringen ses i förhållande till hela koncernens omräkningsexponering.

Valutaexponeringen har ingen betydelse för hur koncernen väljer att
finansiera förvärvet, enligt ekonomichefen i Koncern C, utan där skiljs det
på låneportföljen och hedgeportföljen. Koncerncontrollern i Koncern B
framhåller också att det inte finns någon påverkan mellan
finansieringsformen och valutaexponering. Detta kan vara motsägelsefullt,
anser vi, då koncernen vid vissa förvärv ”matchar” nettotillgångarna med
ett lån i den lokala valutan. Även i Koncern E:s fall sker en, som ovan
nämnts, liknande ”matchning” vilket skulle kunna vara ett tecken på att det
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finns ett ytterligare syfte med att använda lån i lokal valuta som
finansieringsform.

Ett intressant område som vice VD:n i Koncern E tar upp är möjligheten att
använda Euro som rapportvaluta istället för SEK. Koncern E skulle då
minska sin exponering kraftigt.

5.6 Sammanfattning av analys

I detta avsnitt sammanfattas analysen utifrån ovanstående diskussion. I
avsnitt 5.6.1 behandlas problemfrågorna om vilka faktorer som påverkar
lönsamhet och finansiell ställning samt hur faktorerna påverkar. Avsnitt
5.6.2 är kopplat till vår tredje problemfråga och handlar om vilka
beaktanden koncernen gör för dessa påverkande faktorer.

5.6.1 Vilka faktorer påverkar lönsamhet och finansiell ställning och
hur påverkar faktorerna?

En grundläggande faktor som påverkar lönsamheten i en koncern i ett
längre perspektiv är den effekt på resultatet som ett förvärv har genom de
synergier som uppstår då förvärvet inkluderas i koncernen. Detta
återspeglas bland annat i framtida överlönsamhet och samordningsfördelar
som i förlängningen leder till ökad lönsamhet avspeglad i räntabilitet på
eget och totalt kapital. En kortsiktig effekt av ett företagsförvärv är att det
innebär stora kostnader innan synergierna slår igenom.

En faktor som påverkar den finansiella ställningen i koncernen är vilken
finansieringsform som används vid förvärvet. Faktorer som främst påverkar
valet av finansieringsform är de restriktioner som finns på kapitalstrukturen
i koncernen samt vilken räntabilitet på eget kapital som eftersträvas. Även
tidigare förvärv och avyttringar samt förvärvets storlek påverkar valet av
finansieringsform. Den effekt som finansieringsformen har på den
finansiella ställningen är att den påverkar kapitalstrukturen som mäts
genom måtten skuldsättningsgrad och soliditet. Skuldsättningsgraden är ett
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mått på den finansiella risken i företaget. Genom att förändra
skuldsättningsgraden och därmed den finansiella risken i koncernen skapas
möjligheten att öka avkastningen på eget kapital.

Köpeskillingens storlek och därmed storleken på goodwill är kopplad till
synergierna i förvärvet. Den goodwillpost som uppkommer påverkar
lönsamhet genom avskrivningar, vilket sammanhänger med val av längden
på avskrivningstiden.

En faktor som påverkar lönsamhet och finansiell ställning är vilken andel
som förvärvas. Effekten på koncernen är starkt kopplad till om det finns en
minoritet att ta hänsyn till. Denna effekt uppstår om det råder tveksamheter
om vem som bestämmer. Om däremot en mindre andel förvärvas används
mindre kapital.

Valet av omräkningsmetod har betydelse för det kapital som är utsatt för
omräkningsexponering. Ett sätt att minska denna exponering är att företa
valutasäkring. Effekterna av denna minskade exponering leder till en
minskad omräkningsdifferens och därmed en minskad påverkan i eget
kapital då dagskursmetoden används.

5.6.2 Vilka beaktanden gör koncernen för dessa påverkande faktorer?

Ett övergripande beaktande som koncernen gör vid ett förvärv är att det på
sikt skall skapa aktieägarvärde. Detta tar sig uttryck i olika beaktande där
det räknas mycket noggrant på när synergier skapar lönsamhet vilket
resulterar i ett ökat värde för aktieägarna.

Det är tydligt att koncernerna försöker maximera avkastningen på eget
kapital, genom att optimera kapitalstrukturen (S/E) i koncernen vid ett givet
RT. Detta ger stöd till följdhypotesen att om avkastningen på eget kapital är
det primära bör en optimering av skuldsättningsgraden ske. Det innebär att
skuldsättningsgraden ökas, där beaktandet är att hålla sig inom de
restriktioner koncernen har på kapitalstrukturen. Vidare stöder också detta
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följdhypotesen att ett förvärv kan utnyttjas till att förändra de finansiella
riskerna i koncernen. Ett annat beaktande är också att om lån används som
finansieringsform kan lånet användas som ”hedge” för
omräkningsexponeringen förutsatt att lånet är i den lokala valutan.

Det finns en tendens att marknadsvärdet i stor utsträckning överstiger de
bokförda värdena på de förvärvade nettotillgångarna vilket leder till stora
goodwillposter. Dessa stora goodwillposter leder till ökade avskrivningar
och därmed större resultatpåverkan vilket gör att avskrivningen blir ett
viktigt övervägande. Koncernen överväger bland annat detta genom att
skapa en legal struktur, förutsatt att detta är tillåtet, som gör att
goodwillavskrivningen blir skattemässigt avdragsgill i förvärvslandet. Det
finns också tecken på att koncernen försöker maximera avskrivningstiden
på goodwill för att belasta koncernens resultat över så lång tid som möjligt.

En annan faktor som har stor inverkan på lönsamhet och finansiell ställning
är den köpta andelen. Beaktandet av denna faktor görs genom att köpa hela
förvärvet för att erhålla kontroll över verksamheten, trots att det är mer
kapitalsnålt att endast köpa en majoritetspost. En del av beaktandet ligger i
att undvika konflikter med minoritetsägare. Om en mindre andel köps är
det endast för att marknadsförutsättningarna inte medger att hela bolaget
förvärvas.

Trots att omräkningsmetoderna leder till olika effekter på lönsamhet och
finansiell ställning görs inget beaktande kring detta vid köpetillfället, utan
dagskursmetoden ”tas som given” vid omräkningen av dotterbolagen.
Metoden leder till att omräkningsdifferenser ”göms undan”. Den
exponering som följer av att använda dagskursmetoden gör att olika
säkringsåtgärder är möjliga. Den ena åtgärden är kopplad till finansieringen
där ett lån i den lokala valutan upptas för att eliminera
omräkningsdifferensen som uppstår. Den andra åtgärden är att genom
derivatinstrument exempelvis terminssäkra nettotillgångarna vilket leder
till att finansiering och valutasäkring skiljs åt.
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6 Slutsatser och egna reflektioner

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för vilka
avgöranden en koncern gör för ett förvärv i samband med köpet.

6.1 Slutsatser

Synergier är en viktig faktor att beakta i samband med köpet. Syftet med
förvärvet är att synergierna i förlängningen skall skapa ett positivt
aktieägarvärde, vilket innebär att rörelserisken jämförs med det värde som
skapas i samband med förvärvet.

Finansieringsformerna har olika effekt på en koncerns lönsamhet och
finansiella ställning i samband med förvärvet. Givet restriktionen på
kapitalstrukturen i företaget väljs den finansieringsform som maximerar
avkastningen på eget kapital.

Ett beaktande företagen gör är att begränsa påverkan av goodwill. Då det
finns en tendens att marknadspriset på de förvärvade nettotillgångarna i
hög grad överstiger de bokförda värdena, leder det till att stora
goodwillposter påverkar företagets resultat genom avskrivningarna.
Företagen utnyttjar då avskrivningstiden samt, om det är möjligt, skapar en
ny legal struktur för att dra fördel av förvärvslandets skattelagstiftning.

Vid ett företagsförvärv finns det två krafter som verkar mot varandra. Detta
har att göra med vilken grad av bestämmande företaget önskar uppnå i
förhållande till kapitalinsatsen. Vid valet mellan kapitalsnålhet och
bestämmande prioriteras bestämmandet då företaget ej har någon minoritet
att beakta.

Ett utländskt företagsförvärv kan vid omräkningen till rapportvalutan få
stor effekt på koncernen beroende på vilken omräkningsmetod som
används. Vid den monetära metoden resultatförs omräkningsdifferensen
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löpande, men vid dagskursmetoden ”göms” omräkningsdifferensen undan
då den förs direkt mot eget kapital. Trots en komplex påverkan är
betydelsen hos praktiker för valet av omräkningsmetod okomplicerat, då
enkelhet förordas före exakthet.

6.2 Egna reflektioner

I problemdiskussionen presenterade vi ett perspektiv på koncern-
redovisning där det läggs ned stora resurser på att i förväg beräkna de
förmodade konsekvenserna av ett förvärv. Vår uppfattning är att dessa
beräkningar främst är koncentrerat till de synergieffekter som kan uppstå.
Valet av finansieringsform beror mer på befintlig kapitalstruktur samt
koncernens restriktioner. Då exempelvis en lånefinansiering och en
nyemission leder till stora skillnader i effekter på koncernens lönsamhet
och finansiella ställning blir valet av finansieringsform inte särskilt
komplicerat. Vad gäller övriga faktorer är det främst möjligheten att få
goodwill skattemässigt avdragsgill i förvärvslandet som är ett viktigt
beaktande. När det gäller valet av omräkningsmetod samt vilken andel som
förvärvas är dessa val relativt givna och starkt förenklade. Vi vill därmed
hävda att de resurser som används vid beräknandet av inverkan på
koncernens lönsamhet och finansiella ställning främst är kopplat till
aktieägarvärde. Beräkningarna återspeglas i vilken framtida lönsamhet
synergierna kan åstadkomma samt hur mycket den finansiella risken kan
ökas för att höja avkastningspotentialen på eget kapital. Trots en komplex
påverkan från övriga faktorer är koncernens avgöranden starkt förenklade.
Vår uppfattning är att koncernerna borde behandla det här med större
hänsyn.

6.3 Förslag till vidare studier

Då vi använt ett finansiellt och redovisningsmässigt perspektiv har vi ej
tagit hänsyn till det driftsperspektiv där de huvudsakliga beräkningarna om
synergier återfinns. Eftersom koncernerna räknar mycket noga på synergier
vore det intressant att ur ett driftperspektiv jämföra och undersöka hur, när
och om synergier uppstår i ett företag.
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Bilaga 1

Intervjumall

Inledningsvis vill vi framhålla att varken koncernen eller det utländskt
förvärvade dotterbolaget kommer nämnas i uppsatsen. En förutsättning i
vår uppsats är att dotterbolaget skall ligga i ett land med normalinflation.
Vi är intresserade av att skapa en helhetsförståelse för hur ett utländskt
förvärv påverkar en koncerns lönsamhet och finansiell ställning. Nedan
följer våra huvudfrågeställningar.

Förvärvet

Bakgrundsfakta om det förvärvade dotterbolaget: typ av företag,
förvärvsår, kapitalstruktur (soliditet, skuldsättningsgrad), storlek
(omsättning, resultat), relationen mellan den svenska och den aktuella
utländska valutan (ränta och inflation).

Förvärvshantering

•  Allmän diskussion
•  Hur läggs köpet upp?
•  Vad räknas det på?
•  Hur noggranna är kalkylerna?
•  Vilken hänsyn måste tas till befintliga kapitalstrukturer och risker?

Förvärvad andel

•  Vilka faktorer styr/påverkar vilken andel som förvärvas?
•  Den köpta andelens betydelsen för själva upplägget av köpet?
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Finansiering

•  Vilka faktorer styr/påverkar hur finansieringen sker?
•  Finansieringsformens betydelsen för själva upplägget?
•  Vad betyder möjligheten till internationell upplåning?

Goodwill

•  Uppkom goodwill/övervärde?
•  Om goodwill uppkommer, betydelsen för upplägget?

Omräkningsmetod

•  Hur väljer Ni omräkningsmetod?
•  Omräkningsexponeringens betydelse för upplägget av förvärvet?

Valutariskhantering

•  Vilken betydelse har relationen mellan den svenska och aktuella
utländska valutan för upplägget? (appreciering, depreciering eller
jämvikt)

•  Vilken / vilka risktäckningstekniker använder Ni?
•  Försöker Ni prognosticera framtida växelkurser? I så fall hur?


