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Sammanfattning

Bakgrund: Det är inte givet när ett företag ska göra en nedskrivning eftersom det finns en ”gråzon” där
företagen kan göra en nedskrivning, men där det inte är ett krav. Det gäller vid regler där nedskrivningen
kräver en framtidsbedömning. I dagsläget är det främst goodwillen som diskuteras i samband med
nedskrivningar. Det beror på att många IT-bolag har stora goodwillposter som de kommer att få svårt att
försvara vid bokslutet. Redovisningsrådet har även kommit ut med en ny rekommendation, RR 17, som
behandlar nedskrivningar. Den kommer att träda ikraft 2002.

Syfte: Vårt syfte är att beskriva vilka överväganden företag gör vid fastställandet av nedskrivningsbehov av
immateriella och materiella anläggningstillgångar. Vi ska även beskriva hur företagen redovisar detta i
årsredovisningen, samt hur företagen uppfattar kommande rekommendation.

Avgränsningar: Undersökningen omfattar endast koncernredovisning i börsbolag i de fyra branscherna IT-
& data, skogsindustrin, kemi- & läkemedelsbranschen och bygg- & fastighetsbranschen. Vi begränsar oss till
immateriella och materiella tillgångar, vilket innebär att vi inte kommer att behandla finansiella tillgångar

Genomförande: Det empiriska materialet har samlats in genom att vi har studerat 19 företags
årsredovisningar från åren 1991, 1996, 1999. År 2000 har undersökts när de funnits tillgängliga. Dessutom
har vi intervjuat sju av dessa företag, två revisorer och en redovisningskonsult.

Resultat: Företagens värderingsprocesser ser olika ut. Vid värdering för bedömning av nedskrivningsbehov
används värderingsmetoderna med framtida värde eller nutida försäljningsvärde. Bedömningen av om ett
nedskrivningsbehov föreligger görs vanligtvis en gång per kvartal. Företagen har dock ingen speciell
uppföljning av nedskrivningsbeslutet. De redovisar nedskrivningen på olika sätt i årsredovisningen och tar
upp olika mycket information om den. Det som företagen anser att RR 17 främst kommer att påverka är
mängden information i årsredovisningarna.
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Abstract

Background: It is not always obvious when a company should do impairments, because it is not always
demanded and because the uncertainty lies in future valuations. Nowadays, mostly impairments of goodwill is
being discussed, because IT-companies have many items of goodwill, which need to be defended at the final
account. Redovisningsrådet has published a new recommendation, RR17, which deals with impairments. The
recommendation will take effect in the year of 2002.

Purpose: Our purpose is to describe what considerations companies do to establish impairments of intangible
and tangible assets. We also describe how companies account impairments in their annual reports, and how
companies apprehend upcoming recommendations.

Demarcation: Our study only includes groups of companies in four industries: IT & computer, forest,
chemistry & pharmaceutical and finally the building trade & real instate industry. We have examined
intangible and tangible assets, not financial assets.

Method: The empirical material was collected through an examination of annual reports from 1991, 1996
and 1999 from 19 companies. The Annual reports, which we were able to get access to, from the year 2000
were also examined. We have also interviewed seven companies, two accountants and one adviser of account.

Result: The companies’ use different valuation’s processes. When companies evaluate the need of
impairment the methods of future or present value are being used. Most companies judge quarterly whether
they are in a need of impairments or not. The decision to do impairments is not followed up. Companies
present the impairments in a different way in the final account, for example unequal amount of information
can be presented. According to the companies the RR 17 will first and foremost affect the amount of
information presented in the final accounts.

Keyword
impairment, valuation, RR 17, annual report, Peter Jederström





Förord

Ett stort tack vill vi rikta till de företagsrepresentanter och personer från
revisionsbyråer som vi fick förmånen att intervjua. Tack för att Ni tog er
tid att ställa upp på intervjuerna.

Vi vill också framföra ett varmt tack till vår handledare Peter Jederström.
Tack för allt stöd och all uppmuntran Du gett oss under hela terminen!

Anna Ljungström och Mia Lundqvist





Innehåll
1 Inledning ________________________________________ 1

1.1 Bakgrund __________________________________________________________1
1.1.1 Tillgångar och värdering __________________________________________________ 1
1.1.2 Goodwill, en hett debatterad anläggningstillgång _______________________________ 2
1.1.3 Nedskrivningar__________________________________________________________ 3
1.1.4 Lagar och rekommendationer_______________________________________________ 5

1.2 Problemdiskussion __________________________________________________5

1.3 Syfte ______________________________________________________________8

1.4 Avgränsningar______________________________________________________8

1.5 Disposition _________________________________________________________8

2 Metod__________________________________________ 10
2.1 Vår syn på vetenskap och kunskap ____________________________________10

2.1.1 Synen på vetenskapligt arbete _____________________________________________ 10
2.1.2 Positivism och hermeneutik _______________________________________________ 11
2.1.3 Vetenskapliga metoder___________________________________________________ 12

2.1.3.1 Deduktiv metod ___________________________________________________ 12
2.1.3.2 Induktiv metod ____________________________________________________ 12
2.1.3.3 Kvalitativ och kvantitativ metod_______________________________________ 13

2.2 Datainsamling _____________________________________________________14
2.2.1 Vår undersökning_______________________________________________________ 14
2.2.2 Förundersökning _______________________________________________________ 14
2.2.3 Dokumentstudie ________________________________________________________ 15
2.2.4 Intervju_______________________________________________________________ 15

2.2.4.1 Utformningen av intervjuerna_________________________________________ 16
2.2.5 Metodtriangulering______________________________________________________ 16
2.2.6 Beskrivning av vårt urval _________________________________________________ 17
2.2.7 Praktiskt tillvägagångssätt vid urval_________________________________________ 18
2.2.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ___________________________________ 19

2.3 Kritik mot tillvägagångssättet ________________________________________21

3 Referensram ____________________________________ 24
3.1 Företagets nedskrivningsprocess______________________________________24

3.1.1 Tillgångar_____________________________________________________________ 25
3.1.2 Värdering av tillgångar __________________________________________________ 26

3.1.2.1 Värdeteori________________________________________________________ 26
3.1.2.2 Värderingsteori____________________________________________________ 26
3.1.2.3 Värderingsmetoder _________________________________________________ 27

3.1.3 Värdeminskning ________________________________________________________ 30
3.1.4 Nedskrivning __________________________________________________________ 31

3.2 Påverkande faktorer________________________________________________32
3.2.1 Årsredovisningens syfte __________________________________________________ 32
3.2.2 Redovisningspostulat ____________________________________________________ 33

3.2.2.1 Going concern postulatet ____________________________________________ 33
3.2.2.2 Redovisningsperioden ______________________________________________ 34

3.2.3 Föreställningsramar _____________________________________________________ 34
3.2.3.1 Enhetsteorin ______________________________________________________ 34

3.2.4 Redovisningsprinciper ___________________________________________________ 35
3.2.4.1 Anskaffningsvärdesprincipen _________________________________________ 35
3.2.4.2 Matchningsprincipen _______________________________________________ 35



3.2.4.3 Jämförbarhetsprincipen _____________________________________________ 35
3.2.4.4 Öppenhetsprincipen ________________________________________________ 36
3.2.4.5 Försiktighetsprincipen ______________________________________________ 36
3.2.4.6 Väsentlighetsprincipen ______________________________________________ 36
3.2.4.7 Rättvisande bild ___________________________________________________ 37

3.2.5 Reglering _____________________________________________________________ 38
3.2.6 Årsredovisningslagen____________________________________________________ 38
3.2.7 Rekommendationer _____________________________________________________ 40

3.2.7.1 Redovisningsrådets rekommendationer _________________________________ 40
3.2.7.2 FAR ____________________________________________________________ 43

3.3 Årsredovisningen som informationskälla_______________________________43
3.3.1 Intressenter____________________________________________________________ 43
3.3.2 Vilken information bör företagen lämna? ____________________________________ 44

4 Empiri _________________________________________ 46
4.1 Förklaring till empiriavsnittet ________________________________________46

4.1.1 Anonymisering_________________________________________________________ 46

4.2 Nedskrivningsprocessen _____________________________________________47
4.2.1 Värdering av materiella anläggningstillgångar_________________________________ 47

4.2.1.1 Problem vid värderingen ____________________________________________ 50
4.2.2 Värdering av immateriella anläggningstillgångar_______________________________ 51

4.2.2.1 Problem vid värderingen ____________________________________________ 52
4.2.3 Extern värderare________________________________________________________ 53
4.2.4 Gruppvärdering/kollektiv värdering_________________________________________ 54

4.2.4.1 Beloppsgräns _____________________________________________________ 55

4.3 Nedskrivningsbeslut ________________________________________________55
4.3.1 Rutiner för nedskrivningsbehov ____________________________________________ 55
4.3.2 Hur nedskrivningsbeslutet fattas ___________________________________________ 56
4.3.3 På vilken nivå beslut om nedskrivning fattas __________________________________ 57
4.3.4 Nedskrivning eller jämkning ______________________________________________ 57
4.3.5 Indikationer ___________________________________________________________ 58
4.3.6 Fastställda kriterier______________________________________________________ 59
4.3.7 Nedskrivningens storlek__________________________________________________ 59

4.3.7.1 Beloppsgräns _____________________________________________________ 60
4.3.8 Problem och åtgärder ____________________________________________________ 61
4.3.9 Hur ofta? _____________________________________________________________ 63

4.4 Nedskrivning ______________________________________________________64
4.4.1 Förekomsten av nedskrivningar i de studerade företagen ________________________ 64
4.4.2 Borde nedskrivningar förekomma oftare? ____________________________________ 66

4.5 Uppföljning _______________________________________________________68
4.5.1 Reversering ___________________________________________________________ 68
4.5.2 Uppföljning av nedskrivningsbeslutet _______________________________________ 69

4.6 Påverkande faktorer________________________________________________70
4.6.1 Regler och rekommendationer _____________________________________________ 70
4.6.2 Grundläggande principer _________________________________________________ 71

4.7 Årsredovisningen __________________________________________________72
4.7.1 Intressenter____________________________________________________________ 72
4.7.2 Hänsynstagande till intressenternas informationskrav ___________________________ 72
4.7.3 Överväganden vid utformning av årsredovisningen_____________________________ 73
4.7.4 Hur företagen anger värderingsprinciper i årsredovisningen. _____________________ 75

4.7.4.1 Anskaffningsvärde _________________________________________________ 75
4.7.4.2 Värdering ________________________________________________________ 75

4.7.5 Hur nedskrivningen redovisas i årsredovisningen ______________________________ 76
4.7.5.1 Resultaträkningen __________________________________________________ 76
4.7.5.2 Balansräkningen ___________________________________________________ 79

4.7.6 Orsaken till varför en nedskrivning skett _____________________________________ 81



4.8 RR 17:s påverkan __________________________________________________83
4.8.1 Företagens rutiner för värdering av tillgångar _________________________________ 83
4.8.2 Hur ofta företagen bedömer nedskrivningsbehov_______________________________ 84
4.8.3 Informationen i årsredovisningarna _________________________________________ 85
4.8.4 Kommentarer om RR 17 _________________________________________________ 86

5 Analys _________________________________________ 88
5.1 Nedskrivningsprocessen _____________________________________________88

5.1.1 Värdering av materiella anläggningstillgångar_________________________________ 88
5.1.2 Immateriella anläggningstillgångar _________________________________________ 89
5.1.3 Likheter och skillnader___________________________________________________ 89
5.1.4 Problem vid värdering ___________________________________________________ 90
5.1.5 Extern värderare________________________________________________________ 91
5.1.6 Gruppvärdering/kollektiv värdering_________________________________________ 91

5.2 Nedskrivningsbeslut ________________________________________________92
5.2.1 Indikationer ___________________________________________________________ 92

5.2.1.1 Yttre indikationer __________________________________________________ 93
5.2.1.2 Inre indikationer ___________________________________________________ 94

5.2.2 Nedskrivningens storlek__________________________________________________ 95
5.2.3 Hur ofta? _____________________________________________________________ 95

5.3 Nedskrivning ______________________________________________________96
5.3.1 Hur vanligt förekommande är nedskrivningar _________________________________ 96
5.3.2 Borde nedskrivningar förekomma oftare? ____________________________________ 96

5.4 Uppföljning _______________________________________________________97

5.5 Påverkande faktorer________________________________________________97
5.5.1 Regler och rekommendationer _____________________________________________ 97
5.5.2 Grundläggande principer _________________________________________________ 97

5.6 Årsredovisningen __________________________________________________98
5.6.1 Intressenter____________________________________________________________ 98
5.6.2 Överväganden vid utformning av årsredovisningen_____________________________ 98
5.6.3 Värderingsprinciper i årsredovisningen ______________________________________ 99

5.6.3.1 Anskaffningskostnad _______________________________________________ 99
5.6.3.2 Värdering ________________________________________________________ 99

5.6.4 Hur nedskrivningen redovisas i årsredovisningen _____________________________ 100
5.6.4.1 Resultaträkningen _________________________________________________ 100
5.6.4.2 Balansräkningen __________________________________________________ 101

5.6.5 Orsaker till varför en nedskrivning skett ____________________________________ 101

5.7 RR 17:s påverkan _________________________________________________102
5.7.1 Företagets rutiner för värdering av tillgångar_________________________________ 102
5.7.2 Hur ofta företagen bedömer nedskrivningsbehov______________________________ 103
5.7.3 Informationen i årsredovisningarna ________________________________________ 103

6 Slutsatser och egna reflektioner ___________________ 106
6.1 Slutsatser ________________________________________________________106

6.1.1 Hur fastställer företagen om en tillgång ska skrivas ner? Vilka är indikationerna på att ett
sådant behov föreligger? _______________________________________________________ 107
6.1.2 Hur ofta görs en bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger och hur görs
uppföljningen? _______________________________________________________________ 107
6.1.3 I vilken utsträckning lämnar företagen upplysningar i årsredovisningen om de
nedskrivningar som gjorts och varför de gjorts? _____________________________________ 108
6.1.4 Hur upplever företagen att RR 17 kommer att påverka deras redovisning?__________ 108

6.2 Egna reflektioner _________________________________________________108
6.2.1 Väsentlighetsbegreppet borde specificeras __________________________________ 108
6.2.2 Konjunkturen påverkar nedskrivningar _____________________________________ 109
6.2.3 Företag för en dialog med aktieägarna om informationslämnandet ________________ 109



6.2.4 Värdering vid nedskrivning skiljer sig åt mellan olika branscher _________________ 110
6.2.5 RR 17 kommer främst att påverka informationen i årsredovisningen ______________ 110

7 Källförteckning_________________________________ 111
7.1 Böcker __________________________________________________________111

7.2 Lagar och rekommendationer_____________________________________114

7.3 Artiklar _________________________________________________________114

7.4 Elektroniska källor ______________________________________________114

7.5 Besöksintervjuer __________________________________________________115

7.6 Telefonintervjuer _________________________________________________116

7.7 Skriftliga svar ____________________________________________________116

Bilagor
Bilaga 1 Frågor till revisorerna (förundersökning)
Bilaga 2 Vad vi har undersökt i årsredovisningarna
Bilaga 3 Frågor till företagen
Bilaga 4 Frågor till revisorer

Figurer

Figur 1: Den principiella rörelsen från empiri till teori som sker vid en induktiv metod                          13
Figur 2: Modell över genomförandet av vår empiriinsamling                                                                   14
Figur 3: Företagets värderingsprocess med påverkande faktorer och våra problemfrågor                     24
Figur 4: Anläggningarnas uppdelning på immateriella och materiella tillgångar, och exempel på
dessa tillgångar                                                                                                                                          26
Figur 5: Tillgångsvärderingsmetoder och vilka tidpunkter det gjorda, tänkta eller förväntade utbytet
refererar till                                                                                                                                                28
Figur 6: Exempel på nedskrivning                                                                                                             31
Figur 7: Företaget och dess intressenter                                                                                                   44
Figur 8: Hur ofta företagen gör en bedömning av om ett nedskrivningsbehov föreligger                        63
Figur 9: De yttre indikationer som företagen ser till, kopplat till de indikationer RR 17 tar upp             93
Figur 10: De inre indikationer som företagen ser till, kopplat till de indikationer RR 17 tar upp            94
Figur 11: Slutsatser                                                                                                                                  106

Tabeller

Tabell 1: Vilka år nedskrivningar gjorts                                                                                                    65
Tabell 2: De lagar och rekommendationer företagen använder                                                                70
Tabell 3: Om nedskrivningar anges i resultaträkningen                                                                            77
Tabell 4: Rubrik som används för nedskrivning i resultaträkningen                                                         77
Tabell 5: Om hänvisning till not finns i resultaträkningen                                                                        78
Tabell 6: Rubrik på noten                                                                                                                          78
Tabell 7: Om hänvisning till not finns i balansräkningen                                                                          79
Tabell 8: Rubriker som används i not till balansräkningen                                                                       80
Tabell 9: Om nedskrivningen angavs i förvaltningsberättelsen                                                                 81
Tabell 10: Antal företag som redovisade orsak till nedskrivning                                                               81
Tabell 11: Var orsaken till nedskrivningen redovisades i årsredovisningen                                             82



Inledning

1

1 Inledning
I detta kapitel kommer vi börja med att beskriva bakgrunden till vår
undersökning. Denna mynnar sedan ut i en problemdiskussion som leder
fram till våra fyra problemfrågor. Därefter kommer vi att presentera vårt
syfte med uppsatsen och beskriva de avgränsningar som gjorts. Sist i
kapitlet visas uppsatsens fortsatta disposition.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Tillgångar och värdering
En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget, och det är viktigt att
ett företag kan tillgodogöra sig tillgångens ekonomiska värde (Thorell,
1999). I redovisningen ska en anläggningstillgång normalt tas upp till
anskaffningsvärde dvs. utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning
(proposition 1995/96:10). Företagen fastställer sedan en avskrivningsplan
för att fördela värdenedgången av tillgången över dess nyttjandeperiod.
Det är dock inte alltid så lätt att värdera en tillgång, då det finns många
faktorer som påverkar dess värde t.ex. marknadsräntor och graden av
kapacitetsutnyttjande. Olika typer av tillgångar, som immateriella1 och
materiella, kan medföra olika värderingsproblem. I varje värderings-
situation finns subjektiva bedömningar vilket påverkar det slutliga värdet
på objektet. Värderingen är därmed förenat med en viss osäkerhet, dvs.
värdet finns i betraktarens ögon. Eftersom omvärldsfaktorerna ständigt
förändras är ett framräknat värde alltid färskvara. (Holmström, 1999)

Om en tillgång är felaktigt värderad i bokföringen kan det bli nödvändigt
att göra en justering av värdet i form av en nedskrivning. Det är dock svårt
att fastställa behovet av nedskrivningar när det inte finns någon fungerande
marknad för tillgången (Balans, 1996). Värdet på en immateriell tillgång är
oftast mycket svårare att fastställa än värdet på en materiell tillgång. Kan
tillgången köpas på en marknad är problemen inte så stora, men ofta
uppkommer immateriella tillgångar vid företagsförvärv. Detta gör att det
kan vara svårt att urskilja de enskilda tillgångarna och fastställa deras
värde. För att fastställa värdet med god precision krävs antingen att det är
möjligt att hänvisa till priser på liknade tillgångar som finns på en aktiv

                                                          
1 Med en immateriell tillgång avser vi en tillgång utan fysisk substans som är identifierbar, kontrollerbar
och ickemonetär. (Redovisningsrådets rekommendation nr 15, Immateriella tillgångar) Vi utvecklar
resonemanget ytterligare i referensramen.
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marknad eller att priset förhandlas separat vid köpet av det andra företaget
som ägde tillgångarna innan förvärvet. (Rundfelt, 1996)

1.1.2 Goodwill, en hett debatterad anläggningstillgång
I dagsläget är det främst goodwill som diskuteras i samband med
nedskrivningar. Goodwillposten uppkommer vid företagsförvärv då
köpeskillingen inte kan hänföras till någon specifik identifierbar tillgång.
Goodwillposten kan i balansräkningen vara upptagen till ett för stort
belopp jämfört med återvinningsvärdet2. Detta kan t.ex. bero på att ett
företag betalat ett överpris eller att en alltför lång avskrivningstid
tillämpats. (Dagens Industri, 2000-07-21) I många IT-bolag har stora
goodwillvärden uppstått då bolagen gjort förvärv. Dessa bolag har använt
sina egna högt värderade aktier för att köpa andra bolag, vilket kan leda till
att övervärden uppstår. (Svenska Dagbladet, 2001-02-12) Problemet är,
enligt Dagens Industri (2000-10-27), att en hel del bolag inte tål en
realistisk värdering av tillgångarna.

”Det blir allt tydligare att den nya ekonomins bolag i många fall har stora
hål i sina balansräkningar efter dubiösa förvärv. Vi har redan sett flera
konkurser bland e-handelsbolagen.”

Svensson, Dagens Industri, 2000-10-27

I samband med boksluten bli det aktuellt för företagen att se över sina
goodwillvärden. En del bolag, som t.ex. Icon Medialab, förväntades därför
att göra stora nedskrivningar för år 2000. (Svenska Dagbladet, 2001-02-
12) Företaget motiverade nedskrivningen med att verksamheterna har
tappat betydande intäktsgenererande förmåga (Dagens Industri, 2000-10-
27). Angående internetkonsultbranschernas förluster, som till stor del
består av gjorda nedskrivningar, skriver Dagens Industri:

”Frågan är om någon enskild bransch upplevt ett värre år. De enda som
lär komma i närheten är bankerna och fastighetsbolagen i slutet av 1980-
talet.”

Billing, Dagens Industri, 2001-03-01

Redovisningsrådet har kommit med en ny rekommendation, RR 17, vilken
behandlar nedskrivningar.3 Under senare tid har det diskuterats hur RR 17
kommer att påverka främst goodwill eftersom denna utgör en betydande
                                                          
2 Återvinningsvärdet omnämns i RR 17, vilket beskrivs i vår referensram.
3 Vi återkommer till denna rekommendation senare i uppsatsen.
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post i många balansräkningar (Dagens Industri, 2000-07-21). Efter kursfall
och sämre intäkter och resultat än väntat kan de stora goodwillposterna
ifrågasätts, enligt Dagens Nyheter (2000-11-02). Vad all goodwill är värd
idag är en stor fråga för företagsledningar, revisorer och styrelser just nu. I
många fall kommer det inte gå att hävda att dagens goodwillvärden är
bestående menar Huldén, auktoriserad revisor och ledamot i Redovisnings-
rådet. (Dagens Nyheter, 2000-11-02)

1.1.3 Nedskrivningar
Nedskrivning sker ofta vid speciella situationer som t.ex. vid nedläggning
av en anläggning eller utrangering av en tillgång (proposition 1995/96:10).
Orsaken till att ett företag har ett nedskrivningsbehov kan t.ex. vara
felkalkyleringar, teknisk oväntad utveckling, marknadsmässiga föränd-
ringar eller förändrad lagstiftning. Ytterligare en faktor som har börjat
påverka nedskrivningsbehovet är miljöaspekten. (Byström, 2001-03-14)
Företagen kanske inte har räknat med konsekvenserna av denna i kalkylen,
vilket leder till att de har gjort en felbedömning och ett
nedskrivningsbehov uppstår. Ett sätt att se på nedskrivningen och vad den
beror på följer nedan:

”Nedskrivningar kan inte tolkas på annat sätt än att man antingen A)
misslyckats med integrationen, B) betalat för mycket, C) betalat med
övervärderade aktier. Kombinationer är också möjliga. A och B är
negativa. C kan vara både positivt och negativt, beroende på vad det säger
om dagens värdering.”

Benson, Dagens Industri, 2001-02-07

Rundfelt skrev år 1994 att nedskrivningar var en förhållandevis ovanlig
företeelse (Rundfelt, 1994). Men med tanke på hur frekvent begreppet
förekommer i debatten i media idag framstår det för oss som att detta har
blivit ett allt oftare förekommande fenomen.

Normal värdenedgång visas genom avskrivningar, inte genom
nedskrivning. När en värdenedgång är förutsedd och inte så stor, kan det
räcka med att företagen jämkar sin avskrivningsplan (Dahlin, Jönsson &
Lundén, 1997). Detta för att få ett mer rättvisande värde i redovisningen.
Nedskrivningar görs därför inte varje år, i alla bolag, utan endast om en
oväntad förändring sker.
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Värdeförändringar sker nu snabbare vilket gör att företagen måste se över
värdet på sina tillgångar lite oftare. Svenska företag påverkas också mycket
av vad som sker i andra länder, genom globalisering, vilket kan leda till att
det blir förändrade förutsättningar för företagen här i Sverige. (Byström,
2001-03-14)

När en nedskrivning ska göras är inte helt givet, ty det finns en ”gråzon”
där företagen kan göra nedskrivningar, men där det inte är ett krav. Detta
gäller vid tillämpning av regler för nedskrivning som kräver framtids-
bedömningar, dvs. att företagen kan göra olika bedömningar och
antaganden om t.ex. nyttjandeperiod. Johansson och Heurlin menade i en
artikel från 1996 att en sådan zon skulle minska med klarare och mer
fullständiga normer. Vidare menade de att det vore bra om det fanns
kriterier som företagen kunde ledas av i sina beslut om nedskrivning.
(Johansson & Heurlin, 1996) Debatten om nedskrivningar handlar idag
främst om när en nedskrivning skall ske och om värdeminskningen måste
vara varaktig. (Rundfelt,1999) Citaten nedan tyder på att skilda åsikter
finns om huruvida nedskrivningar ska göras eller ej, i detta fall mellan
Adcore och Svenska Dagbladet.

”Nedskrivning görs [i Adcore] på grund av marknadens värdering av
branschen som helhet. Adcores uppfattning om de förvärvade bolagens
intjäningsförmåga och utvecklingspotential har inte ändrats.”

- - -
”Enligt rådande redovisningspraxis bör det inte vara fullt så enkelt att
göra nedskrivningar. En nedskrivning skall göras om den underliggande
verksamheten går dåligt, om ett förvärv har misslyckats. Nedskrivningen
fungerar då som en varningssignal till ägarna. Den signalen skulle gå
förlorad om bolagen tillåts göra nedskrivningar efter eget godtycke.”

Hedberg, Svenska Dagbladet, 2001-02-12

Har en tillgångs värde gått ner och det inte finns några indikationer på att
värdet inom den närmaste framtiden kommer att stiga igen, ska en
nedskrivning ske, enligt Svensson och Edenhammmar (2000), för att ge en
så rättvisande bild som möjligt. Det kan därför ifrågasättas varför företagen
inte skulle göra en nedskrivning om tillgången uppenbart är bokförd till ett
för högt värde, speciellt eftersom företag i Sverige ofta tillämpar
försiktighetsprincipen4.

                                                          
4 Försiktighetsprincipen beskrivs i referensramen.
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1.1.4 Lagar och rekommendationer
Den lagstiftning som finns för redovisning består idag mest av ramlagar
(Svensson & Edenhammar, 2000). Tanken är att normgivande organisa-
tioner skall fylla de luckor som finns i lagen. Detta visas i lagen5 genom att
den bokföringsskyldige har att iaktta god redovisningssed. Bokförings-
nämnden har ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. I
propositionen (1998/99:130) sägs dock att Bokföringsnämnden bör kunna
överlämna arbetet med uttalanden avseende den offentliga redovisningen
till privata organ, i första hand Redovisningsrådet. Företagen får avvika
från dessa rekommendationer, men de måste då ange orsaken till
avvikelsen. Alla avvikelser prövas dock mot kravet på god redovisnings-
sed. (Rundfelt, 1996)

I Sverige har Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) under en lång tid
varit en av de viktigare normbildarna och föreningen gav tidigare ut
rekommendationer i olika redovisningsfrågor. Denna roll har nu tagits över
av Redovisningsrådet. FAR har upphört med att ge ut nya redovisnings-
rekommendationer, men de underhåller fortfarande de gamla rekommen-
dationerna så länge de anses aktuella. (Nilsson, 1999) Redovisningsrådets
uppgift är att ge ut rekommendationer som är i överensstämmelse med vad
som gäller internationellt. Härmed menas att de så långt som möjligt ska
följa International Accounting Standards Committees (IASC:s) standarder.
(Redovisningsrådet, 2001-02-13) Därmed kommer de svenska normerna
och praxis närmare de internationella. Avvikelser från IASC:s rekommen-
dationer får endast göras om det står i strid med svensk lag eller om andra
starka skäl föreligger (FAR, 2000). Denna standardisering av redovis-
ningsinformationen ska göra att de externa intressenterna lättare ska kunna
använda informationen som beslutsunderlag (Svensson & Edenhammar,
2000).

1.2 Problemdiskussion
Det regelverk och de rekommendationer som finns idag lämnar en del
frågor öppna, vilket gör att företagen kan bedöma och redovisa
nedskrivningsbehov på skilda sätt. (Nilsson, 1999).

”Eftersom mätningen av erforderligt nedskrivningsbelopp vid frånvaro av
väl fungerande marknad för begagnande anläggningar har svårt att möta
                                                          
5 Se årsredovisningslag (1995:1554) 2 kap. 2§ och bokföringslag (1999:1078) 2§. Vidare i uppsatsen
avses dessa  upplagor av lagarna om inget annat står angivet.
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krav på objektivitet och verifierbarhet, är det önskvärt att prövning av
nedskrivningsbehov kan göras med ledning av indikationer, som möter
sådana krav i största möjliga utsträckning.”

Johansson och Heurlin, Balans, 1/1996

En nedskrivning ska göras då det är frågan om en kraftig och oförutsedd
värdenedgång medan företagen vid en mer normal värdenedgång enbart
behöver jämka avskrivningsplanen (proposition 1998/99:130). Företagen
måste studera förutsättningarna för en tillgång nu och då anskaffnings-
värdet kom till för att kunna göra en värdering och inte bara se till vilken
effekt det får i resultat- och balansräkning. Heurlin säger i en artikel att:

”Det går inte att säga att man inte har råd att göra en nedskrivning.
Rekommendationerna föreskriver att så fort man har konstaterat att det
verkliga värdet är lägre än det bokförda så ska nedskrivning ske.”

Heurlin, ur Ljunggren, Dagens Industri, 2001-02-22

Enligt FAR nr 3 (2000) är grundprincipen att en post-för-post värdering
skall tillämpas, men i undantagsfall kan det finnas fall då en kollektiv
värdering kan tillåtas. Detta måste dock vara förenligt med god
redovisningssed. (FAR, 2000) Johansson & Heurlin (1996) menar att mått
på nedskrivningsbehov, som baseras på diskontering av framtida kassa-
flöden, är ofrånkomligt subjektiva och osäkra. Bedömningen av det ”rätta”
nedskrivningsbeloppet blir omöjlig. De anser därför att det är viktigt att
precisera bakomliggande förutsättningar och antaganden. (Johansson &
Heurlin, 1996) För att kunna avgöra om en nedskrivning är nödvändig
behöver företaget göra en värdering av tillgångarna. Hur processen som
leder fram till nedskrivningar ser ut är inte självklart, vilket leder oss fram
till följande problemställning:

Hur fastställer företagen om en tillgång ska skrivas ner? Vilka är
indikationerna på att ett sådant behov föreligger?

 

Enligt årsredovisningslagen6 ska nedskrivning ske om anläggnings-
tillgångens värde på balansdagen är lägre än bokfört värde. För att kunna
bedöma om värdet är lägre eller ej krävs en värdering. Hur frekvent ett

                                                          
6 Årsredovisningslagen 4 kap. 5§.
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företag väljer att se över värdet på sina tillgångar bestämmer det dock till
stor del självt. Om värdering av tillgångar sker fortlöpande har företaget en
större möjlighet att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede, och då jämka
avskrivningsplanen. I samband med värderingen borde även ett eventuellt
nedskrivningsbehov upptäckas. Om anledningen till nedskrivningen inte
längre finns kvar ska nedskrivningen återföras enligt årsredovisningslagen.
Detta torde innebära att företagen på något sätt måste kontrollera värdet på
den nedskrivna tillgången. Detta leder fram till följande problemställning:

Hur ofta görs en bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger och
hur görs uppföljningen?

 

Enligt årsredovisningslagen7 ska uppgift om årets nedskrivningar lämnas i
en not. Enligt RR 17 ska upplysning lämnas om beloppet för de
nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar som påverkat resultatet
under perioden och vilka poster i resultaträkningen som påverkats. Men
företagen kan även tänkas lämna ut annan information, som t.ex.
bakgrunden till nedskrivningen. Börsbolagen har många olika intressenter
som ställer olika krav på informationen. Företagen måste därför avgöra
vilken typ av information och hur mycket information de ska lämna ut till
sina intressenter. Av denna anledning har vi valt att undersöka följande
område:

I vilken utsträckning lämnar företagen upplysningar i årsredovisningen
om de nedskrivningar som gjorts och varför de gjorts?

 

Dagens Industri (2000-07-21) spådde att det kommer att bli stora och
kännbara effekter vid ikraftträdandet av RR 17. Datumet för ikraft-
trädandet var satt till den 1/1 år 2001, men är nu uppskjutet till den 1/1 år
2002 (www.redovisningsradet.se, 2001-02-12). Enligt RR 17 ska företaget
vid varje bokslutstillfälle bedöma om det finns några indikationer på att en
tillgång minskat i värde. Indikationer som nämns är t.ex. att
marknadsvärdet minskat väsentligt eller att tillgången skadats. För vissa

                                                          
7 Årsredovisningslagen 5 kap. 3 §.
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immateriella tillgångar är kraven högre enligt RR 158, Immateriella
tillgångar, då en beräkning måste göras även om det inte finns några
indikationer. Även kraven på information förändras i och med den nya
rekommendationen. Kanske uppfyller företagen redan idag dessa krav
vilket gör att den nya rekommendationen inte kommer att påverka dem i
någon högre utsträckning. Eller så har de långt kvar till att uppfylla de nya
kraven. Detta leder oss fram till följande problemställning:

Hur upplever företagen att RR 17 kommer att påverka deras
redovisning?

1.3 Syfte
Vårt syfte är att beskriva vilka överväganden företag gör vid fastställandet
av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar. Vi ska även beskriva hur företagen redovisar detta i årsredovis-
ningen, samt hur företagen uppfattar kommande rekommendation.

1.4 Avgränsningar
Vi kommer enbart att undersöka börsbolag på grund av att de har en större
öppenhet vilket ökar möjligheten för oss att kunna få information från
dem. Vi begränsar oss till immateriella och materiella tillgångar, vilket
innebär att vi inte kommer att behandla finansiella tillgångar. I moderbolag
finns ofta stora finansiella tillgångar i form av aktieinnehav i dotterbolag,
men då vi valt att undersöka koncerner blir inte finansiella tillgångar lika
intressanta, eftersom aktiens bokförda värde elimineras i koncern-
redovisningen. Vi har valt att studera fyra branscher. Dessa är: IT- & data,
skogsindustrin, kemi- & läkemedelsbranschen och bygg- & fastighets-
branschen. Varför vi valt dessa branscher återkommer vi till i metoden.

1.5 Disposition
För att orientera läsaren något i det som kommer, presenteras här
uppsatsens fortsatta disposition.

Kapitel 2: Metod
I metodkapitlet beskriver vi hur vi gått tillväga i vår undersökning. Först
behandlas vår syn på vetenskap och kunskap. Efter detta beskriver vi vårt

                                                          
8 Redovisningsrådets rekommendation, RR 15, Immateriella tillgångar.
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tillvägagångssätt vid empiriinsamlingen. I detta ingår hur vi gjort vårt
urval och vilka datainsamlingsmetoder vi använt.

Kapitel 3: Referensram
I referensramen tar vi upp teorier som knyter an till vad vi kallar
”företagets värderingsprocess” och ”påverkande faktorer”.

Kapitel 4: Empiri
I empirin beskrivs den information vi fick fram genom dokumentstudien
och de intervjuer vi gjort.

Kapitel 5: Analys
I detta kapitel analyserar vi den empiri vi fått fram i vår undersökning
utifrån de teorier vi tagit upp i referensramen. Vi kommer även att
redogöra för en del egna åsikter i analysen.

Kapitel 6: Slutsatser och egna reflektioner
I slutsatser och egna reflektioner presenterar vi de slutsatser vi kommit
fram till och de reflektioner som vi gjort under arbetet med denna uppsats.
Här presenteras även förslag till framtida forskning.
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2 Metod
I denna del av uppsatsen ska vi beskriva hur vi gått tillväga i vår
undersökning. Först i kapitlet behandlas det som kallas det övergripande
angreppssättet eller ”sätt att se”9, vilket innebär vår syn på vetenskap och
kunskap. Efter detta beskriver vi hur vi gått tillväga för att samla in vår
empiri10, det vill säga den handgripliga nivån av angreppssättet eller ”sätt
att skaffa data”11. Detta avsnitt benämner vi datainsamling, och där ingår
hur vi gjort vårt urval och vilka datainsamlingsmetoder vi använt oss av.

2.1 Vår syn på vetenskap och kunskap
2.1.1 Synen på vetenskapligt arbete
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) anser att vetenskap är ett
förhållningssätt, i vilket vi som skriver uppsats ska vara beredda att
kreativt och kritiskt ompröva nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och
metoder. Ett vetenskapligt arbete ska vara sakligt, objektivt och balanserat.
Dispositionen av uppsatsen och använda metoder fungerar som hjälpmedel
för att åstadkomma detta. (Ejvegård, 1996)

Med saklighet menas att de uppgifter som ges ska vara ”sanna” och
”riktiga”. Uppgifter måste kontrolleras och huvudregeln är att alltid gå till
primärkällan. För att öka öppenheten och sakligheten i uppsatsen har vi
valt att behandla empirin i ett eget kapitel där vi enbart presenterar den
insamlade datan, inte egna åsikter eller teorier. En vetenskapsman har en
skyldighet att sträva mot objektivitet. Det kan dock vara svårt att upptäcka
sina egna förutfattade meningar. För att vara objektiv bör ett
kontroversiellt ämne belysas från flera håll. I likhet med Ejvegård (1996)
anser vi att det är viktigt att det tydligt anges att det är egna åsikter och
tolkningar då sådana återges i ett vetenskapligt arbete, varför vi försöker
göra detta i uppsatsen. (Ejvegård, 1996)

Vilken metod som används beror på vilken syn forskaren har på kunskap,
dvs. hur kunskap definieras. Det som skiljer den vetenskapliga kunskapen
från insikt, intuition, tro, övertygelse och personlig skicklighet är att den
vetenskapliga kunskapen anses vara systematiskt beprövad och meddelbar
eller kommunicerbar erfarenhet. (Kvale, 1997)

                                                          
9 Enligt Wiedersheim-Paul & Erikssons (1991) uppdelning.
10 Empiri definieras som den data vi samlat in (Halvorsen, 1992).
11 Enligt Wiedersheim-Paul & Erikssons (1991) uppdelning.
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2.1.2 Positivism och hermeneutik
Det finns framförallt två förhållningssätt till vetenskap, nämligen
positivism och hermeneutik. Den positivistiska ansatsen bygger på formell
logik och fakta som är resultat av kvantitativ mätning medan
hermeneutiken söker en helhetsförståelse - en insikt. (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1991)

Positivistiska satser bygger på formell logik och fakta som är resultat av
mätningar. Det formella logiksystemet bygger på noggranna definitioner,
särskiljande av antaganden och satser. Utifrån dessa kan forskaren bilda en
teori med vars stöd han/hon kan testa olika hypoteser. (Wiedersheim-Paul
& Eriksson, 1991) Detta anser vi dock inte passa in särskilt bra på vår
uppsats då vi inte försöker testa hypoteser, utan snarare försöker skapa
hypoteser. Sådana skulle dock kunna testas, men det har inte vi för avsikt
att göra i denna uppsats.

Hermeneutiskt förhållningssätt innebär istället att en person, t.ex.
forskaren, försöker att tolka en annan persons handlingar. Det viktigaste
sättet att förstå något är genom språket. Språk och dialog mellan
människor spelar stor roll inom denna typ av forskning. (Wiedersheim-
Paul & Eriksson, 1991) Hermeneutikern försöker se helheten i forsknings-
problemet (Patel & Davidsson, 1994), vilket vi också försöker när vi
skapar oss en bild av nedskrivningsproblematiken.

En grundtanke inom hermeneutiken är att allting förstås mot bakgrund av
vissa förutsättningar, dvs. vi möter aldrig världen förutsättningslöst. Det är
förutsättningarna som bestämmer vad som är förståelig eller oförståeligt,
vilket kan benämnas förförståelse. Komponenter i förförståelse är t.ex.
språk och begrepp, trosuppfattning och individuella personliga erfaren-
heter. Även forskaren har förförståelse. Denna kan dock förändras vid nya
erfarenheter. (Gilje & Grimen, 1992) Vår främsta förförståelse är den
utbildning vi genomgår vid Linköpings Universitet och de kurser vi läst
inom bland annat redovisning. All den information som vi fått från företag
och läst i årsredovisningen tolkas utifrån vår förförståelse. Vi tolkar detta
för att kunna beskriva de överväganden som företagen gör vid
nedskrivningsbeslut.

Vi anser att vårt förhållningssätt har mest hermeneutiska drag, jämfört med
positivistiska. Anledningen till att vi ser oss mer som hermeneutiker är att
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vi måste tolka innehållet i årsredovisningarna och vad respondenterna
säger för att sedan kunna välja ut det som vi anser vara intressant för vårt
syfte och våra problemfrågor. Detta gör vi utifrån den förförståelse vi har.
Vi försöker att sträva mot objektivitet och saklighet under hela arbetet,
genom att samla fakta från skilda källor. Det är dock viktigt att vara
medveten om att undersökningen ändå blir präglad av de människor som
gjort den. Studien av årsredovisningar är den del av vår undersökning som
vi ändå anser har positivistiska drag då den är kvantitativ. Kvantitativ
metod diskuteras senare i uppsatsen.

2.1.3 Vetenskapliga metoder
Det finns två olika typer av vetenskapliga metoder. Den första är en allmän
eller formell metod och här återfinns induktiv och deduktiv metod.
Deduktion och induktion utgör, enligt Backman (1998), två motsatta
strategier i vetenskapligt arbete. Den andra typen är mer specifik,
ickeformell, och där märks kvalitativ och kvantitativ metod. (Starrin &
Svensson, 1994) Först diskuterar vi de formella vetenskapliga metoderna
och därefter beskriver vi de specifika metoderna.

2.1.3.1 Deduktiv metod
Vid deduktion formuleras problemställningen som en hypotes och utifrån
denna undersöks om de empiriska konsekvenser som kan härledas av att en
teori överensstämmer med de faktiska förhållandena (Halvorsen, 1992).
Den deduktiva metoden är alltså hypotesprövande, enligt Backman (1998)
och kan kallas bevisandets väg (Holme & Solvang, 1997). I vår uppsats
kommer vi inte att använda oss av en sådan hypotesprövning.

2.1.3.2 Induktiv metod
Ett induktivt tillvägagångssätt betyder att problemställningen inte är
sprunget ur precisa uppfattningar om ett fenomen, uttryckt i form av en
teori, utan ur mer eller mindre tillfälliga och enstaka iakttagelser
(Halvorsen, 1992). I detta induktiva resonemang följer slutsatserna av vad
som upptäcks i empirin (Wigblad, 1997). Vid induktion är utgångspunkten
alltså i empirin där data samlas in för att sedan kunna användas vid
formulering av begrepp i form av hypoteser eller teorier. (Backman, 1998)

Vi har inte funnit mycket skrivet material om hur företag gör
nedskrivningar i praktiken, vilket gör att vi undersöker ett område som inte
är så utförligt kartlagt. Vid arbete inom ett nytt område som inte är särskilt
utforskat kan ett induktivt tillvägagångssätt användas (Halvorsen, 1992),
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vilket är vad vi gör. Enligt Backman (1998) bygger många samhälls-
vetenskapliga undersökningar på induktion, då de är kvalitativa och
hypotesgenererande. Vårt tillvägagångssätt torde ligga närmast det
induktiva då vi ej försöker att testa någon hypotes utan snarare försöker att
skapa oss en bild av verkligheten genom att studera fenomenet
nedskrivning.

Figur 1 Den principiella rörelsen från empiri till teori som sker vid en induktiv metod. Egen bearbetning

av Wigblad (1997) sida 27.

I figuren ovan illustreras hur vi ser på vårt tillvägagångssätt (induktivt) i
vilket vi går från praktiken och den empiri vi valt, i form av de företag vi
studerar, till teorins värld och den referensram som vi valt att använda, för
att kunna beskriva hur företag tänker kring och redovisar nedskrivningar.

2.1.3.3 Kvalitativ och kvantitativ metod
Det finns, enligt Holme och Solvang (1997), inga klara gränser mellan
kvalitativ och kvantitativ metod. Det finns dock vissa utmärkande drag för
respektive metod. Den kvantitativa metoden kännetecknas av att den ger en
bredare bild på bekostnad av djup i kunskapen (Patel & Davidsson, 1994).
Ofta används strukturerade och systematiska observationer som en enkät
med fasta svarsalternativ. Genom att undersökningen är strikt strukturerad
och har mer distans till respondenten eller informationskällan, jämfört med
en kvantitativ metod, framstår den som mer objektiv. Den kvalitativa
metoden kännetecknas istället av närhet till källan vi hämtar information
ifrån. Intervju är ett typiskt exempel på en kvalitativ metod. Forskaren
inriktar sig inte på att generalisera informationen, utan istället samlas
information för att få en djupare förståelse och för att beskriva helheten av
ett sammanhang. (Holme & Solvang, 1997) Vår studie kommer att
innehålla en del som kan ses som mer kvantitativ (dokumentstudien),
medan delen med intervjuer kan ses som mer kvalitativ. Dessa delar
kommer vi att diskutera mer under rubrikerna förundersökning,
dokumentstudie och intervju.

   TeorierPraktiken.
Företagen i
vår omvärld    Vald

       teori,
  vår referens-
   ram

 Valda
  företag,
   vårt
    urval
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2.2 Datainsamling
2.2.1 Vår undersökning
Vår undersökning kan ses som bestående av tre delar, se figur 2. Först har
vi gjort en förstudie, i form av litteraturstudie och intervjuer med två
revisorer. Därefter gjordes en kvantitativ studie av årsredovisningar från
19 börsföretag, från åren 1991, 1996 och 1999, och för år 2000 i de fall
den var publicerad. Denna delundersökning anser vi vara en dokument-
studie (Andersen, 1994). Efter detta gjorde vi intervjuer med sju av dessa
19 bolag. Vi har även gjort intervjuer med två revisorer och en
redovisningskonsult för att få ökad förståelse för problemet. Bilden nedan
förklarar den ordning som vi har genomfört vår studie i.

Figur 2 Modell över genomförandet av vår empiriinsamling.

2.2.2 Förundersökning
När det finns luckor i ens kunskap blir undersökningen utforskande till sin
karaktär. Det främsta syftet med en sådan undersökning är att inhämta så
mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde, vilket ska ge
en allsidig bild av problemet. Ofta syftar dessa undersökningar till att få
fram kunskap som ska ligga till grund för vidare studier. (Patel &

Förundersökning
Revisorer och litteraturstudier

Dokumentstudie
19 företag, à 3 el. 4 år

Intervjuer
Med 7 av företagen

Problemformulering & Syfte

Analys

Revisorer
Redovisnings-

konsult

Verifiering

Del 1

Del 2

Del 3

Verifiering

Verifiering
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Davidsson, 1994) Syftet med vår förundersökning var att öka våra
kunskaper på området och att ge en grund för vidare studier. Vår förstudie
bestod av litteraturstudier, genomgång av artiklar inom ämnet och
intervjuer med två revisorer angående nedskrivningsproblematiken, vilket
gör att förstudien blir kvalitativ. De två revisorerna valdes med hänsyn till
att de skulle ha arbetat som revisorer under en längre tid. De frågor vi
ställde till revisorerna återfinns i bilaga 1.

2.2.3 Dokumentstudie
Vår studie av årsredovisningar ser vi, som tidigare sagts, som en
dokumentstudie. Det är en slags indirekt observation av fenomen, som görs
genom studier av tryckta redogörelser om dessa. I vår undersökning
motsvarar detta att vi indirekt observerar nedskrivningar genom att studera
årsredovisningar. Ett kännetecken, som ibland är en svaghet hos
dokumentstudier, är att materialet är styrt, dvs. fastlagt från början.
(Andersen, 1994) I vårt fall ser vi dock inte detta som en svaghet då vi
bland annat har studerat årsredovisningar från flera år. Syftet med att göra
en dokumentstudie är dels att undersöka hur nedskrivningar anges i
årsredovisningen, men även att skapa en bild av fenomenet och koppla det
till vad som sägs i intervjuerna.

En beskrivande undersökning kan röra förhållanden som har ägt rum och
förhållanden som existerar just nu. De beskrivande undersökningarna
begränsas till att undersöka vissa aspekter av det fenomen som är
intressant. (Patel & Davidsson, 1994) Detta har vi gjort genom att välja att
studera vissa aspekter av årsredovisningarna. (Se bilaga 2)

2.2.4 Intervju
I den tredje delen av vår undersökning har vi gjort intervjuer. När en
djupare förståelse och en beskrivning av helheten av ett sammanhang
eftersträvas, snarare än en generalisering, kan en kvalitativ metod i form av
intervjuer användas. (Holme & Solvang, 1997) Detta är också vad vi vill
uppnå med våra intervjuer. Företagsintervjuerna begränsades till sju varav
en respondent svarade skriftligt då vi tvingades att ställa in besöksintervjun
på grund av att respondenten fick tidsbrist. Dessa kompletterades med
intervjuer med två auktoriserade revisorer och en redovisningskonsult med
inriktning på kvalificerad redovisning, för att se om de svarade annorlunda
än företagen. Vid intervjuer är det lättare att ställa följdfrågor och gå in på
sidospår som verkar intressanta. I bilaga 3 redovisas de frågor vi ställde till
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företagen och i bilaga 4 redovisas frågorna till revisorerna och
redovisningskonsulten.

Vi skickade frågorna i förväg via e-post så att respondenterna skulle kunna
förbereda sina svar inför intervjun. Alla respondenter godkände att vi
spelade in intervjuerna på bandspelare. Detta gjordes för att vi inte skulle
missa några viktiga detaljer. De har även godkänt att vi använder det
material som vi fick vid intervjun. Respondenterna har blivit tillfrågade om
de ville kommentera de uppgifter vi fått från dem, och de åsikter vi då fått
har vi tagit hänsyn till. En av revisorerna har vi dock inte kunnat få kontakt
med för att få godkännande att skriva ut namn och företag, varför vi valt att
anonymisera honom.

2.2.4.1 Utformningen av intervjuerna
Vid en helt standardiserad intervju ställs likalydande frågor i exakt samma
ordning till varje intervjuperson (Patel & Davidsson, 1994). Våra
intervjuer har en relativt hög grad av standardisering, då vi har försök att
ställa samma frågor till företagen, i liknande ordning, vid både besöks- och
telefonintervjuer. Vi har dock anpassat vissa frågor beroende på vilken
situation företaget varit i.

Vilket ”svarsutrymme” som en respondent får har med graden av
strukturering att göra. En helt strukturerad intervju lämnar mycket lite
utrymme för intervjupersonen att svara inom och vilka alternativa svar som
är möjliga kan förutsägas. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna
maximalt utrymme för intervjupersonen att svara. (Patel & Davidsson,
1994) Vi har utfört intervjuer med låg grad av strukturering då de flesta
frågor var av öppen karaktär där intervjupersonen inte gavs några givna
svarsalternativ. Detta har vi gjort för att få mer uttömmande svar.

2.2.5 Metodtriangulering
Enligt Holme & Solvang (1997) finns det ingen grund för att lyfta fram ett
visst angreppssätt som det enda rätta, utan istället uppfattar författarna
olika metoder som jämbördiga redskap för att uppnå en bättre förståelse.
En kombination av olika metoder kan göra att de svaga och starka sidorna
hos dessa tar ut varandra. Många av de svagheter som finns hos den ena
metoden kan vägas upp av styrkor hos den andra. Detta gör att en
kombination, en så kallad metodtriangulering, kan ge en del spin off
effekter. Intervjuarens närhet till studieobjektet och större djup bidrar i vår
undersökning till att kompensera den distans och ytlighet som dokument-
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studien lätt kan ge. Samtidigt ges möjlighet till kompletterande frågor hos
intervjuerna. Dokumentstudien bidrar i sin tur till att ge en mer bred och
generell bild än intervjuerna. (Halvorsen, 1992) Genom intervjuerna med
företaget kommer ett större djup att kunna nås, än om bara dokument-
studien gjorts. Datan i dokumentstudien valideras också genom
intervjuerna med företagen så väl som med revisorerna. Dokumentstudien
bidrar med en mer generell bild av hur företagens redovisning av
nedskrivningar ser ut.

De olika metoderna kan kombineras på olika sätt, enligt Halvorsen (1992).
Den strategi som vi valt är att först använda kvalitativ metod, vår förstudie,
för att få en bättre förståelse om problematiken vid nedskrivningar. Vi
använde sedan den mer kvantitativt inriktade studien, vår dokumentstudie,
och som uppföljning till denna har vi använt den kvalitativa metoden, våra
intervjuer. Metodtrianguleringen leder till en mer nyanserad och
helhetsinriktad uppfattning om studieobjektet, och vi vill på detta sätt
försöka att höja kvaliteten på resultaten.

2.2.6 Beskrivning av vårt urval
Den tid som står till förfogande kan verka som en avgränsning och ett
hinder i undersökningen (Bell, 2000), vilket gör att det antal enheter vi
hinner undersöka begränsas. För att genomföra dokumentstudien och
intervjuerna behövde vi därför göra ett urval. Det finns ett antal olika
urvalsmetoder vilka brukar delas upp i två grupper: sannolikhetsurval och
icke sannolikhetsurval (Lekvall & Wahlbin, 1993). Sannolikhetsurval
baseras på slumpmässighet och det går att göra beräkningar av det
slumpmässiga urvalsfelets storlek för dessa, vilket inte gäller för ”icke
sannolikhetsurvalet” (Holme & Solvang, 1997).

I vårt fall finns det skäl som talar för att ett icke sannolikhetsurval ändå är
att föredra. Med vår undersökning har vi för avsikt att beskriva
”fenomenet” nedskrivningar och hur dessa anges i årsredovisningen. Då
nedskrivningar inte kan anses vara något frekvent förekommande fanns
risken att vi inte skulle få med något bolag som gjort nedskrivningar om ett
slumpmässigt urval gjordes. Det här beror dels på att storleken på urvalet
är förhållandevis litet men också på att nedskrivningar är förhållandevis
ovanliga. Om vi får fel företag i vårt urval kan det leda till att hela
undersökningen blir oanvändbar i förhållande till den utgångspunkt vi
hade när vi påbörjade undersökningen (Holme & Solvang, 1997). På grund
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av detta väljer vi en urvalsmetod som möjliggör att vi helt säkert kommer
att få med det fenomen vi ska studera i vårt urval.

Vi har valt att göra ett bedömningsurval, då detta är en urvalsmetod som
kan användas när det, som i vårt fall, är viktigare att få en frågeställning
väl belyst än att få en statistiskt grundad inferens. Enligt Lekvall &
Wahlbin (1993) bör forskaren tänka igenom vilka egenskaper hos
undersökningsenheterna som ska ligga till grund för urvalet. De menar att
det i allmänhet finns ett intresse av någon sorts inferens till en
bakomliggande målpopulation och som underlag för denna måste
kriterierna vara kända. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Vårt urval gjordes
därför systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier. Kriterierna
i vår undersökning var att företagen skulle vara börsnoterade och att de
tidigare gjort nedskrivningar eller planerade att göra det för år 2000. För
att underlätta vår undersökning och begränsa urvalet valde vi också att
inrikta oss på ett begränsat antal branscher varför branschtillhörighet blev
ett kriterium.

2.2.7 Praktiskt tillvägagångssätt vid urval
Vi har valt ut fyra stycken branscher och vi använde den branschindelning
som återfinns i Svenska Dagbladet (www.naringsliv.svd.se, 2001-02-23).
Data- och IT-branschen valdes på grund av dess aktualitet, då många data-
och IT-bolag förmodades göra nedskrivningar av goodwill under 2000 (ex.
Cell Network och ConNova). Kemi- och läkemedelsbranschen har valts då
dessa företag ofta har stora immateriella tillgångar (Mårtensson Halilovic
& Norrström, 2000). Utöver dessa två har vi valt att undersöka
skogsindustrin och fastighets- och byggbranschen. Dessa valdes efter att vi
undersökt ett antal årsredovisningar ur dessa branscher och konstaterat att
företagen hade stora materiella tillgångar.

På Svenska Dagbladets lista (www.naringsliv.svd.se, 2001-02-23)
återfanns, inom varje bransch, bolag registrerade vid OM Stockholms-
börsen. Begränsningen till att enbart undersöka börsnoterade bolag beror
på att dessa bolag kan anses mer öppna i årsredovisningen än ickenoterade,
då de förbinder sig att lämna viss information enligt noteringsavtal
(www.om.se….01-03-20). Tillgång till information var en förutsättning för
att vi skulle kunna genomföra vår studie. Det är också bland de
börsnoterade bolagen vi sett flest exempel på nedskrivningar av t.ex.
goodwill, i och med att det är dessa bolag som tas upp mest i media. Vi har
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valt att enbart ta med bolag från OM Stockholmsbörsens A- och O-lista12.
Övriga bolag tog vi därmed bort från urvalet. De bolag som fanns kvar att
göra ett urval bland uppgick till 100 stycken.

Det problem som uppstod var att vi inte i förväg säkert kunde veta vilka
bolag som gjort nedskrivningar. Det finns oss veterligen inget enkelt sätt
att få fram denna information för så många bolag. Vi sökte därför efter
nedskrivningar i företagens årsredovisningar och bokslutskommunikéer,
via bolagens hemsidor, i en turordning som vi lottat i förväg inom varje
bransch. De fem första bolag inom varje bransch där vi fann att
nedskrivningar gjorts lade vi till vårt urval. Då det bara var fyra bolag i
skogsindustrin som vi kunde uttyda hade gjort en nedskrivning år 1999
eller 2000, fick vi nöja oss med dessa. Tillgången till information om
bolagen varierade dock varför nedskrivningar i något bolag kan ha gått oss
förbi. Vi anser att det urval vi fått uppfyller vårt syfte och att mer
information inte varit rimlig att söka på grund av den begränsade tiden.

Till intervjuerna gjordes sedan ett urval av de företag där vi i
årsredovisningarna funnit tveksamheter eller intressanta indikationer som
tyder på att ett nedskrivningsbehov föreligger. Exempelvis valde vi ett
företag för att de börjat tillämpa RR 17 och ett annat för att de skrev ner all
sin goodwill.

2.2.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Det krävs, enligt Ejvegård (1996), att undersökningsmetoder och
mätinstrument är reliabla och valida. Detta är ett krav för att vara
användbara och lämpliga och för att forskningsresultaten ska ha något
vetenskapligt värde.

Reliabilitet kan ses som pålitligheten, tillförlitligheten och användbarheten
hos ett mätinstrument t.ex. ett frågeformulär. Reliabla mätinstrument är
stabila och ger samma resultat varje gång de används på samma material.
Det är viktigt att vara observant på reliabiliteten hos mätinstrument inom
vetenskapen då forskaren ofta konstruerat mätinstrumentet själv.
(Ejvegård, 1996). Vi har använt ett strukturerat frågeformulär och båda
uppsatsskrivarna har närvarit vid alla intervjuer. Vi har även försökt att

                                                          
12 För att bli noterad på A-listan ställs ett antal krav på företaget, t.ex. minst tre års verifierbar historia och
minst 2000 aktieägare. Vid notering på O-listan är dock inte kraven lika hårda, bland annat ställs inte krav
på historik eller vinstintjäningsförmåga. (OM Stockholmsbörsen, 2001-03-20)
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undvika att ställa frågorna på olika sätt vid intervjuerna. Dock har de
eventuella följdfrågor vi ställt vid intervjuerna inte varit lika vid alla
tillfällen, då det beror på vad personerna har svarat innan. Allt detta för att
intervjuerna skulle bli så lika som möjligt och att alla respondenter skulle
ha lika förutsättningar att svara på frågorna. Vi skickade även
intervjufrågorna i förväg för att respondenterna skulle kunna tänka igenom
sina svar.

Validitet, eller giltighet (Bell, 2000) har att göra med huruvida mätmetoden
verkligen mäter den egenskap som det är tänkt att den ska mäta (Lekvall &
Wahlbin, 1993). Även om resultat från t.ex. olika rangordningar kan bli
olika beroende på vilken metod som använts så kan varje metod var för sig
vara valid och alltså mäta det den utger sig att mäta. Vid låg reliabilitet hos
ett mätinstrument blir också validiteten låg. En hög reliabilitet innebär
dock inte nödvändigtvis att validiteten också är hög. (Ejvegård, 1996).
Svårigheten med validiteten är att det enligt Lekvall & Wahlbin (1993) är
omöjligt att med säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte.
Den metod forskaren tvingas att använda blir mer eller mindre subjektiva
bedömningar av mätmetodens validitet. Bell (2000) menar att det oftast
inte är nödvändigt att fördjupa sig i de tekniska aspekterna av validitet om
det viktiga inte är strikt mätning av något, eftersom det kan vara mycket
komplicerat att konkret mäta validitet. Det som bör göras är en kritisk
granskning av frågorna vilket kan göras genom att fråga provpersoner om
de tror att de frågor som utarbetats kan fungera till syftet med dem (Bell,
2000). Då vår studie inte innehåller strikt mätning anser vi det tillräckligt
att låta frågorna bli granskade. Detta har vi låtit ett antal personer göra,
däribland två revisorer. Det har gett oss en fingervisning om att frågorna är
tillförlitliga och giltiga (Bell, 2000).

Det går att urskilja olika former av generaliserbarhet och bland dessa
märks statistisk generalisering, naturalistisk generalisering och analytisk
generalisering. Den statistiska generaliseringen bygger på att under-
sökningspersoner valts ut slumpmässigt från en population. I vår
undersökning har vi dock valt att använda ett icke slumpmässigt urval i
form av ett bedömningsurval. På grund av detta kan vi inte göra anspråk på
att statisk generaliserbarhet till alla börsnoterade svenska företag
föreligger. Den naturalistiska generaliseringen bygger på personlig
erfarenhet och tyst kunskap om hur något förhåller sig och leder till
förväntningar snarare än till formella förutsägelser. Den analytiska
generaliseringen innebär att en väl genomtänkt bedömning görs av om i
vilken mån resultatet från undersökningen kan ge vägledning för vad som
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kommer att hända i en annan situation. Bedömningen bygger på en analys
av likheter och skillnader mellan situationerna. Bedömningen av
generaliserbarheten kan göras av antingen författaren eller läsaren. (Kvale,
1997)

Denna uppsats kan sägas vara deskriptiv till sin karaktär med inslag av att
vara explorativ. Vi har eftersträvat att göra en beskrivning av hur
företeelsen nedskrivningar kan se ut bland företag. De explorativa inslagen
bidrar till att en statistisk generaliserbarhet inte blir att betrakta som en
prioritet då en vidare undersökning, t.ex. i form av en enkät, med
utgångspunkt i denna inledande undersökning, skulle få stå för det statis-
tiskt säkerställda och generaliserbara. Vi vill med denna uppsats inte visa
vad som är vanligast utan vill ge en bild av vad som förekommer. De
generaliseringar som blir aktuella för denna uppsats är därför naturalistisk
och analytisk generalisering. Genom den verifiering som gjorts med hjälp
av revisorer och redovisningskonsulten tror vi att möjligheten till
generalisering har höjts. Liksom vid den naturalistiska generaliseringen
menar vi att vi byggt upp kunskap om vad som kan förväntas återfinnas vid
studier av nedskrivningar.

2.3 Kritik mot tillvägagångssättet
Undersökningen av åren 1991 och 1996 blev inte som vi tänkt oss. Det var
så få företag som gjort någon nedskrivning, att det inte gick att jämföra
redovisningsmetoder, vilket ändrade inriktning på vår undersökning till
viss del. Några företag hade inte varit börsnoterade varken 1991 eller 1996
och en del av företagen hade inte några årsredovisningar från dessa år,
eftersom de då inte ännu bildats, se tabell 1. Därför blev det färre
årsredovisningar att jämföra med från åren 1991 och 1996. Av dessa
anledningar har undersökningen av dessa år inte varit så användbar i vårt
arbete som vi hoppades från början.

Vi har i efterhand funderat på vårt val av branscher. Vi hade förväntat oss
att kemi- och läkemedelsbranschen skulle innehålla mer immateriella
tillgångar och mer nedskrivningar på detta område. Så var nu inte fallet.
Detta gjorde att en jämförelse mellan företag med stora immateriella och
stora materiella anläggningstillgångar försvårades. Den enda branschen
med stora immateriella tillgångar i vår undersökning blev därför IT-
branschen.



Metod

22

Det visade sig var mycket mer tidskrävande att få tillgång till företagens
årsredovisningar än vad vi beräknat. Vi har fått beställa årsredovisningar
flera gånger från vissa företag, då fel årsredovisningar skickats eller
leveransen aldrig kommit till oss. I flera fall har även de äldre årsredovis-
ningarna varit slut på företaget. Ett företag ansåg sig inte ha tid att skicka
några årsredovisningar. Detta har gjort att sammanställningen av empirin
har tagit längre tid än beräknat.

Det finns alltid en risk att få en viss skevhet i resultatet vid intervjuer,
intervjuareffekt. I första hand beror det på att de som intervjuar kan
påverka respondenterna medvetet eller omedvetet. Medvetenhet om
problemet med skevheten gör att det är möjligt att minska effekterna av
detta. (Gavron, ur Bell, 2000) Därför försöker vi att ta hänsyn till detta vid
våra intervjuer, genom att ha färdigformulerade frågor och genom att vi
båda är med vid besöksintervjuerna så väl som vid telefonintervjuerna13.
Vid formuleringen av frågorna bör även en medvetenhet om vad som är
egna åsikter inom ett visst område finnas (Bell, 2000). Detta har vi främst
försökt att få till stånd genom att vi låtit flera personer läsa igenom och
kritisera vårt intervjuunderlag.

Intervjuerna har genomförts på två olika sätt, besöksintervju och
telefonintervju. Vi anser inte att detta ska ha påverkat resultatet nämnvärt.
Vid besöksintervjuerna blev dock svaren lite mer utförliga och det var då
lättare att ställa följdfrågor. Vilka intervjuer som genomfördes på vilket
sätt avgjordes av avståndet till företagen och därmed borde det inte ha
påverkat resultatet. Den intervju som blev skriftlig istället för
besöksintervju gav dock underlag som kan ha påverkat resultatet då dessa
svar oftast var mer kortfattade. Det var inte meningen från början att IT-
bolag C skulle svara via e-post, men på grund av tidsbrist var bolaget
tvungen att ställa in besöksintervjun. Vi anser att det faktum att det vara
skriftligt påverkade hur uttömmande svar vi fick, då de andra företagen,
som vi intervjuat, har på flera frågor gett längre och mer detaljerade svar.
Det var även ett annat företag som skulle besvara frågorna skriftligt, men
som drog sig ur då respondenten inte ansåg sig ha tid att besvara frågorna.

Vi hade ursprungligen för avsikt att göra en kvantitativ studie med hjälp av
en enkät för att besvara våra frågeställningar. Då litteraturen och uppgifter
från tidigare studier om nedskrivningar i praktiken, var begränsad ansåg vi
dock inte att en enkät var passande. Bristen på tidigare utgivet material

                                                          
13 Vi har använt högtalartelefon vid telefonintervjuerna, för att båda skulle kunna delta.
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gjorde att de flesta frågor blev öppna, vilket hade gjort svarsmaterialet från
en enkät alltför svårt att bearbeta.
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3 Referensram
Detta kapitel är uppbyggt med bilden nedan i åtanke. Först i kapitlet tar vi
upp teorier som knyter an till vad vi i figuren kallar ”företagets
värderingsprocess”. I denna del tar vi upp begreppet tillgång, teorier om
värdering och värdeminskning. Efter detta kommer vi att behandla vad vi i
bilden kallar ”påverkande faktorer”.

Figur 3 Företagets värderingsprocess med påverkande faktorer och våra problemfrågor

I figuren ovan illustreras hur vi ser på den process som eventuellt leder
fram till en nedskrivning. Rutan i mitten ska illustrera den process som
pågår inne i företaget, medan de påverkande faktorerna är de externa
faktorer som påverkar hur företaget går till väga. Till höger återfinns en
koppling mellan våra frågeställningar och företagets nedskrivningsprocess.

3.1 Företagets nedskrivningsprocess
Under denna rubrik kommer vi först att göra en begreppsbeskrivning där vi
tar upp för uppsatsen viktiga begrepp, som immateriell och materiell
tillgång. Därefter tar vi upp de teorier om värdering som vi anser vara
användbara för oss, bland annat olika värderingsmetoder. Efter detta följer
ett avsnitt om värdeminskning och nedskrivning. De definitioner vi valt att
ta upp i uppsatsen stämmer överens med den uppfattning vi har av dessa
fenomen.
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rapportering

Företagets nedskrivningsprocess

Nedskrivning

Nedskrivningsbeslut

Uppföljning

Årsredovisningens syfte
Redovisningspostulat
Föreställningsramar
Redovisningsprinciper

Reglering
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Rekommendationer

ÅrsredovisningIntressenter
Årsredovisningen som
informationskälla

Oförändrad/jämkad
avskrivningsplan

RR 17:s påverkan

Hur redovisas
nedskrivningen?

Hur fastställs om en
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Vilka är indikationerna på
nedskrivningsbehov?

Hur ofta görs bedömning?
Hur görs uppföljning?

Värdering
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3.1.1 Tillgångar
”Assets are future economic benefits controlled by the entity as a result of
past transactions or other past events.”

SAC14, ur Godfrey, Hodgson & Holmes (1997) sida 401

Ovanstående är SAC:s definition av en tillgång. Det första kravet för att få
benämnas en tillgång är alltså att objektet ska vara till framtida ekonomisk
nytta för företaget. Olika företag har olika syften och kravet är att
tillgången ska ge nytta utifrån det enskilda företagets syfte. (Godfrey,
Hodgson & Holmes, 1997) För att kunna anses vara en tillgång för
företaget måste också kontrollen över tillgången ligga hos företaget (Ijiri,
ur Godfrey, Hodgson & Holmes, 1997). Objektet ska vara ett resultat av en
gjord transaktion eller händelse, och med det menas att något som
företaget endast planerar att köpa, som budgeterats, aldrig kan vara en
tillgång för enheten (Godfrey, Hodgson & Holmes, 1997).

Den gängse uppdelningen av tillgångar är i omsättningstillgångar och
anläggningstillgångar. Den klassificering som görs mellan omsättnings-
tillgångar respektive anläggningstillgångar har att göra med likviditeten
hos tillgångarna. Med det menas den takt i vilken tillgångarna förväntas
omvandlas till likvida medel. I Sverige är dock synsättet sådant att det är
avsikten med innehavet av objektet som är det avgörande snarare än den
förväntade likvidationstiden. (Smith, 1997)

Anläggningstillgångar kan i sin tur delas upp i materiella och immateriella
tillgångar15. Det som skiljer dessa två typer av tillgångar är att immateriella
tillgångar har uppkommit som en följd av anskaffning eller produktion av
tjänster, som förväntas vara till nytta för företaget under en längre tid. Som
immateriell tillgång räknas rättigheter, som patent, och även förvärvad
goodwill, vilket ses som ett uttryck för en förväntan om framtida
överräntabilitet. (Smith, 1997) Nedan visas exempel på vilka tillgångar
som klassas in under immateriella respektive materiella tillgångar.

                                                          
14 Statement of Accounting Concept, SAC 4
15 Det finns även finansiella tillgångar, men dessa bortser vi från.
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Figur 4 Anläggningarnas uppdelning på immateriella och materiella tillgångar, och exempel på dessa

tillgångar. Bygger på uppgifter ur årsredovisningslag (1995:1554) bilaga 1, B I-III

3.1.2 Värdering av tillgångar
Materiella tillgångar och immateriella tillgångar är ickemonetära
tillgångar, dvs. de har inte ett garanterat inlösensbelopp. För att företaget
ska kunna föra in dessa ickemonetära tillgångar i redovisningen krävs att
tillgången värderas, dvs. uttrycks i penningenheter, som kronor. (Smith,
1997)

Värdering kan sammanfattas i tre grundläggande kunskapsområden:
värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder. (Eriksson, 1995) I
följande avsnitt kommer vi att ta upp innebörden av dessa tre.

3.1.2.1 Värdeteori
Värdeteorin bildar grunden för hur värde uppkommer och är generell för
alla typer av tillgångar som ger nyttor över tiden. De tre begreppen nytta,
behov och begränsad omfattning bildar värdeteorins kärna. Med detta
menas att en tillgång får ett värde genom att den ger t.ex. företag framtida
nyttor. Dessa nyttor måste uppfylla ett behov hos företaget. Tillgången
måste även finnas i begränsad omfattning för att värde ska skapas. Vid
värdering söks en monetär tolkning av värdebegreppet. (Eriksson, 1995)

3.1.2.2 Värderingsteori
I värderingsteorin formuleras en begreppsapparat för att konkretisera den
ovan nämnda värdeteorins mera filosofiska resonemang och skapa en länk
mellan värdeteori och värderingsmetoder. Olika beslutssituationer ger
olika typer av värderingssituationer. De två värderingssituationer som

Anläggningstillgångar

Immateriella
Utgifter för FoU
Patent, licenser,
varumärken etc.
Hyresrätter
Goodwill
Förskott, Im.AT

Materiella
Byggnader, mark
Maskiner etc.
Inventarier, verktyg,
installation
Pågående
nyanläggningar
Förskott, M.AT

Finansiella
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omnämns av Eriksson (1995) är överlåtelsesituationen och
innehavarsituationen. (Eriksson, 1995)

I överlåtelsesituationen handlar det om den summa pengar som en ägare
kan få genom att byta tillgången mot pengar, vid försäljning på en
fungerande marknad. I denna situation blir värdebegreppet marknadsvärde
aktuellt. Marknadsvärdet definieras som det mest sannolika priset vid
försäljning av en tillgång under normala förhållanden på den allmänna
marknaden. Marknadsvärde och pris står i nära relation till varandra, men
begreppen är inte identiska. Priset är ett resultat av en faktisk händelse,
medan marknadsvärde bara är sannolikt pris vid en eventuell försäljning
och detta sannolika pris kan variera beroende på olika förutsättningar vid
överlåtelsen. (Eriksson, 1995)

I innehavaresituationen är det inte aktuellt att sälja tillgången. Det
intressanta är istället dess framtida nyttor. Denna situation knyts an till
begreppet avkastningsvärde. Det individuella avkastningsvärdet är knutet
till ett visst företag och det är deras skicklighet att förvalta tillgången samt
dess finansiering och beskattningssituation med mera, som inverkar på
avkastningens storlek. Avkastningsvärdet definieras som nuvärdet av
förväntade nettoöverskott. Nettoöverskottet erhålls genom att räkna bort
kostnaderna för drift och underhåll från intäkterna. Säljaren kan motiveras
att sälja tillgången när hans avkastningsvärde är lägre än marknadsvärdet.
Samtidigt kan det finnas köpare som anser sig kunna få ett högre
avkastningsvärde än säljaren. (Eriksson, 1995)

3.1.2.3 Värderingsmetoder
Värderingsmetoder är de verktyg som används för att bedöma värden.
Metoderna förändras över tiden, allt eftersom de ekonomiska
förutsättningarna förändras. (Eriksson, 1995)

För tillgångsvärdering kan fyra olika värderingsmetoder urskiljas. Dessa
är, enligt Smith (1997):

• Historisk kostnad
• Nukostnad
• Nutida försäljningsvärde
• Framtida värde
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De fyra metoderna refererar till olika tidpunkter för när utbyten16 sker,
vilket illustreras i bilden nedan:

Figur 5 Tillgångsvärderingsmetoder och vilka tidpunkter det gjorda, tänkta eller förväntade utbytet

refererar till. Egen bearbetning av Smith (1997) sida 46.

Historisk kostnad
Metoden att använda det faktiska anskaffningsvärdet för tillgången kallas
ibland för historisk kostnad. Här avses anskaffningsvärdet för den
kvarvarande nyttan av anläggningstillgångarna, enligt ett tänkt
avskrivningsförlopp. Ett problem med värdering till historisk kostnad har
att göra med kriteriet för jämförbarhet. Kriteriet innebär att lika händelser
och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Två företag kan dock ha samma
kvantiteter av identiskt lika tillgångar, men på grund av att de är inköpta
vid olika tillfällen kan de ha olika pris. Därmed kommer tillgångarna inte
värderas på samma sätt hos företagen. (Smith, 1997)

Nukostnad
Nukostnad är återanskaffningsvärdet för de resurser som ingår i tillgången.
Med nukostnaden för en anläggningstillgång som minskar i värde avses
återanskaffningsvärdet för den kvarvarande nyttan av anläggnings-
tillgångarna, enligt ett tänkt avskrivningsförlopp. Vi antar att en
anläggningstillgång är fyra år gammal och beräknad nyttjandetid är tio år.
Nukostnaden för denna tillgång kan då sägas vara de likvida medel som på
balansdagen fått erläggas för att anskaffa en andel på 4/10 av en ny
maskin. (Smith, 1997)

Om det finns en fungerande andrahandsmarknad för tillgången kan den
värderas till vad företaget skulle ha fått betala på balansdagen för att köpa
en annan begagnad maskin med samma prestanda. I avsaknad av en

                                                          
16 Exempel på utbyten kan vara köp av en tillgång eller resursomvandling inom företaget (Smith, 1997).

Anskaffningstidpunkt ”Nu” Avyttringstidpukt

Tidpunkter

Historisk kostnad

Nukostnad

Nutida
försäljningskostnad Framtida värde
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andrahandsmarknad kan nukostnaden användas som en uppskattning av
detta värde. (Smith, 1997)

Nutida försäljningsvärde
Med det nutida försäljningsvärdet av en tillgång avses försäljningsvärdet
av tillgången på balansdagen efter avdrag för försäljningskostnader, det
vill säga de likvida medel som skulle ha flutit in om tillgångens sålts på
balansdagen. (Smith, 1997)

Ett problem med denna metod är att vissa immateriella tillgångar inte kan
skiljas från företagets övriga tillgångar. Ett annat problem är att
bedömningen av försäljningsvärdet enbart avgörs genom försäljning av
andra jämförbara tillgångar, och ibland finns det inte så mycket underlag
för en bedömning. Ett tredje problem är att relevansen i denna värdering
kan ifrågasättas då företaget inte har för avsikt att sälja tillgången. (Smith,
1997)

Om tillgången löpande noteras på en marknad, kan både nukostnaden och
nutida försäljningsvärdet sägas ge uttryck för marknadsvärdet minus
eventuella inköps- och försäljningskostnader. (Smith, 1997) I vår uppsats
lägger vi ingen vikt vid om jämförelsetalet är ett approximerat
återanskaffningsvärde eller försäljningsvärde vid ”nutidpunkten”, då det
finns en andrahandsmarknad. Anledningen till detta är att vi ser det som
två sidor av samma mynt, eftersom avsikten är att få ett jämförelsevärde,
inte att i realiteten sälja eller återanskaffa. Vi använder därför nutida
försäljningsvärde för båda dessa.

Ortsprismetoden anser vi kan ses som ett exempel på en metod med nutida
försäljningsvärde. Metoden används för fastighetsvärdering och bygger på
tanken att ett förväntat pris på en viss fastighet kan uppskattas med ledning
av tidigare försäljningspriser för liknade fastigheter, jämförelseobjekt,
inom orten. Först avgränsas delmarknaden geografiskt och det bestäms i
vilken fastighetskategori fastigheten ska finnas. Efter det görs ett urval av
delmarknad vad gäller t.ex. hustyp, boyta och nybyggnadsår. Syftet med
urvalet är att få så jämförbara fastigheter som möjligt. Materialet med
ortspriser innehåller sannolikt köp från olika tidpunkter varför en
omräkning av priserna bör ske. Efter detta görs en bedömning av om
fastigheterna är jämförbara. Svårast i värderingen blir att bedöma hur
mycket de konstaterade egenskapsskillnaderna påverkar marknadspriset.
Ortsprismetoden används alltså för marknadsvärdesberäkningar. (Eriksson,
1995)
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Framtida värde
Som framtida värde återfinns odiskonterat och diskonterat värde. Det
odiskonterade värdet är det nettokassaflöde som en tillgång förväntas ge
upphov till. Med det diskonterade värdet avses samma nettokassaflöde,
men diskontering har skett till balansdagen med en kalkylränta som
motsvarar företagets avkastningskrav. (Smith, 1997)

Nuvärdesmetoden innebär att värdet på en tillgång bedöms med
utgångspunkt från förväntade avkastningar, vilka nuvärdesberäknas till
värderingstidpunkten. Metoden använder med andra ord ett framtida värde.
Nuvärdesmetoden kan delas in i två beräkningsmodeller: cashflowmetoden
och Intäkt/Kostnadsmetoden (I/K-metoden). Med den första metoden
beräknas löpande betalningsströmmar över en kalkylperiod. Varje års netto
diskonteras till värdetidpunkten. Även restvärdet vid kalkylperiodens slut
ska bedömas. Vid I/K-metoden förenklas beräkningen genom att endast
driftnettot för år 1 används. Driftnettot förväntas vara detsamma varje år
och kan beräknas på obegränsad tid. Nuvärdesmetoderna kan användas
både till beräkning av avkastningsvärde och marknadsvärde. (Eriksson,
1995)

3.1.3 Värdeminskning
Anläggningstillgångar har med vissa undantag som till exempel råmark, en
begränsad användningstid. Förr eller senare har dessa tjänat ut sitt syfte.
Under den tid tillgången utnyttjas sker alltså en värdeminskning. Denna
värdeminskning är företagets kostnader för de bidrag som tillgången
lämnar under sin nyttjandetid. (Johansson & Samuelsson, 1997)

Värdeminskningens orsaker sammanfattar Johansson & Samuelsson (1997)
i två faktorer: fysiska och ekonomiska faktorer.

Som exempel på fysiska faktorer nämns:
• Förslitning till följd av användningen av tillgången.
• Naturens inverkan, som rost, förruttnelse o.d.

Som exempel på ekonomiska faktorer nämns:
• Teknisk utveckling som gör äldre tillgångar omoderna och

föråldrade och därmed ej konkurrensdugliga t.ex. sämre effektivitet,
sämre kvalitet.
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• Vikande efterfrågan på de produkter för vilka produktionsutrustning
utnyttjas.

• Stigande efterfrågan, vilket gör att den gamla utrustningens
kapacitet blir otillräcklig och måste ersättas med en större
anläggning.

3.1.4 Nedskrivning
Värdeminskningen fördelas oftast i form av avskrivningar på de perioder
som utgör nyttjandetiden (Johansson & Samuelsson, 1997). Ibland uppstår
dock en situation då anläggningstillgången på bokslutsdagen är mindre
värd än vad företaget kommit fram till genom att följa den upplagda
avskrivningsplanen (Lundén, 1996). Detta kan bero på förändringar som
skett sedan ursprunglig kalkyl och avskrivningsplan för tillgången gjordes,
till exempel en förändring i lagstiftningen. Värdet på tillgången kommer då
att vara upptagen till ett alltför högt värde vilket gör att ett
nedskrivningsbehov uppstått.

”En nedskrivning av värdet kan aktualiseras om tillgångens värde på
balansdagen är lägre än det bokförda värdet.”

Thorell (1999) sida 91

Figur 6 Exempel på nedskrivning

I figuren ovan visar vi, med en streckad linje, hur den ursprungliga
värdeminskningen kan se ut om linjär avskrivning används. Figuren visar
också, med en heldragen linje, ett exempel på hur det kan se ut om
företaget gör en nedskrivning vid tidpunkt t, då de fastställt att en
orealistiskt hög avkastning har använts i de ursprungliga beräkningarna,
men att nyttjandetiden beräknas vara den samma.

t

Tid

Tillgångens
värde --- Den ursprungligt beräknade värdeminskningen

___ Värde korrigerat med en nedskrivning
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Då värdet på tillgången är upptagen till ett alltför högt värde i
redovisningen krävs att en nedskrivning görs, för att värdet ska vara
rättvisande. Om det inte finns några indikationer på att värdet inom den
närmaste framtiden kommer att stiga igen, ska en nedskrivning ske.
(Svensson & Edenhammar, 2000) Normala konjunktursvängningar ska inte
leda till nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.
Värdenedgången måste vara kraftig och oförutsedd för att en nedskrivning
ska göras, annars räcker det med jämkning av avskrivningsplanen.
(Lundén, 1996)

En återföring av en nedskrivning kallas även för reversering. Denna
påverkar, liksom nedskrivningen, resultatet. En reversering ska göras om
orsakerna till nedskrivningen inte längre kvarstår. Det faktum att en
tillgång gått upp i värde av någon orsak är inte tillräckligt för att en
reversering ska göras. Det krävs att tillgångens värdeökning beror på en
förändring av den faktor som orsakat nedskrivningen. Om en nedskrivning
t.ex. har gjorts på grund av att marknaden vikit och efterfrågan sjunkit är
det endast en senare ökad efterfrågan som kan leda till att en reversering
görs. Har värdet på tillgången istället ökat på grund av inflationen är detta
inte skäl nog för att göra en reversering. I det fallet kan endast en
uppskrivning av tillgången bli aktuell. (Smith, 1997)

3.2 Påverkande faktorer
Under denna rubrik kommer vi att ta upp de omvärldsfaktorer som vi anser
påverkar företagets värderingsprocess. Först beskriver vi teoretiska
resonemang som årsredovisningen syfte, postulat, föreställningsramar och
principer. Efter detta går vi in på den reglering som finns i form av lagar
och rekommendationer. Avslutningsvis beskrivs årsredovisningen som
informationskälla.

3.2.1 Årsredovisningens syfte
Slutprodukten av den finansiella redovisningen är årsredovisningen. Den
består enligt GAAP av tre delar: balansräkningen, resultaträkningen och
kassaflödesanalysen. (Anthony, Reece & Hertenstein, 1995) Av dessa
kommer vi att studera balansräkningen och resultaträkningen.

Årsredovisningen förser användare med information om det som har hänt.
Detta för att de ska kunna förutse och fatta beslut som är relaterade till den
framtida ekonomiska ställningen i företagen. De viktigaste syftena med
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årsredovisningen är att den tillhandahåller information som har
nedanstående egenskaper. (Anthony, Reece & Hertenstein, 1995)

• Informationen ska vara användbar för nuvarande och potentiella
investerare och kreditgivare för att de ska kunna göra rationella
investerings- och kreditbeslut

• Informationen ska kunna förstås av personer med en rimlig grad av
ekonomisk kunskap.

• Informationen ska upplysa om företagets ekonomiska resurser och
hur de påverkats under perioden.

• Informationen ska upplysa om företagets prestation under perioden.

3.2.2 Redovisningspostulat
Redovisningspostulaten utgör grundläggande antagande för redovisningen.
Postulatens uppgift är att generalisera speciella redovisningssituationer.
(Falkman, 2000) Redovisningspostulaten ska avbilda den ekonomiska,
politiskt sociala och legala miljön i vilken redovisningen måste fungera.
(Riahi-Belkaoui, 2000)

Det ska alltid vara möjligt att hänvisa till postulaten eftersom de utgör
övergripande antaganden om redovisning (Falkman, 2000). De
redovisningspostulat som vi har valt att behandla i denna uppsats är
postulaten om going concern och redovisningsperioden.

3.2.2.1 Going concern postulatet
Going concern postulatet innebär att affärsenheten antingen förväntas
fortleva under en obestämd tidsperiod eller att den inte förväntas likvideras
inom en överskådlig framtid. Enheten förutsätts fortleva tillräckligt länge
för att dess projekt, åtaganden och pågående aktiviteter ska kunna
slutföras. (Riahi-Belkaoui, 2000)

Going concern kan användas för att motivera att en tillgång värderas till
historisk kostnad. Då going concern innebär att företaget ska fortleva blir
inte nutida försäljningsvärde en passande metod att använda. Användandet
av den historiska kostnaden, istället för det framtida värdet, kan motiveras
med att det framtida värdet förväntas överstiga det historiska värdet.
Anledningen till detta är att en investering annars inte skulle ha ägt rum,
och i enlighet med försiktighetsprincipen17 väljs då det lägre, historiska
värdet. (Smith, 1997)
                                                          
17 Försiktighetsprincipen behandlas i avsnitt 3.2.4.5.



Referensram

34

3.2.2.2 Redovisningsperioden
Informationsanvändarna vill ha information om företagens finansiella
position och resultat för att kunna göra kortsiktiga beslut. Av denna
anledning har redovisningsperiodspostulatet kommit till. Enligt redovis-
ningsperiodspostulatet ska informationen i redovisningen visas periodiskt.
Längden av en period kan variera men skattelagen, som kräver att
inkomsten bestäms på årlig basis, och traditionell affärspraxis, resulterar
normalt i att perioden är ett år. Detta kan sedan vara kalenderår eller
företagets ”naturliga” år. (Riahi-Belkaoui, 2000)

3.2.3 Föreställningsramar
Redovisningens föreställningsramar fokuserar på redovisningens så
kallade intresserelationer. Med detta menas redovisningsenheten, ägare
och övriga intressenter. Ramarna inverkar på vad som beaktas som
förmögenhetspåverkande och vad som beaktas som en omfördelning av
förmögenheten. Redovisningens föreställningsramar används bland annat
till att definiera intäkter och kostnader, och att illustrera relationer mellan
redovisningsenheten, ägare och övriga intressenter. Föreställningsramarna
har inverkan på vad som kan redovisas i balans- och resultaträkningen, då
detta är beroende av om transaktionen anses vara extern eller intern.
(Falkman, 2000) Vi har valt att koncentrera oss på enhetsteorin eftersom vi
behandlar stora börsbolag, där ägare och företag är åtskilda, till skillnad
från i t.ex. ägarteorin.

3.2.3.1 Enhetsteorin
I enhetsteorin ses enheten som separat och åtskild från de som förser
enheten med kapital. Affärsenheten äger företagets resurser och har en
skuld gentemot både ägarna och kreditgivarna. (Riahi-Belkaoui, 2000) Det
är företagsenheten och dess rörelse, representerad av företagsledningen,
som står i centrum för intresset. Enhetsteorins föreställningsram anses vara
anpassad till moderna storföretag, med en professionell företagsledning
och ett stort antal ”anonyma” ägare. I enhetsteorin anses företaget driva
verksamheten till nytta för samtliga finansiärer och informationsinnehållet
i redovisningsrapporterna ska anpassas så att samtliga finansiärer får
likvärdig och god information. (Eriksson, 1998)

Balansekvationen (Riahi-Belkaoui, 2000) i enhetsteorin ser ut på följande
sätt:
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Tillgångar = kapital
eller
tillgångar = skulder + ägarnas kapital

3.2.4 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är allmänna beslutsregler som bestämmer och
reglerar utvecklingen av redovisningstekniker. De är härledda från målen
för och de teoretiska föreställningarna om redovisningen. (Riahi-Belkaoui,
2000) Vi har valt att ta upp de redovisningsprinciper som vi anser påverkar
nedskrivningssituationen.

3.2.4.1 Anskaffningsvärdesprincipen
Enligt anskaffningsvärdesprincipen är anskaffningskostnad/historisk
kostnad den riktiga värderingsbasen för förvärvade tillgångar. Posterna
värderas till det pris som gällde det datum tillgången förvärvades,
dåvarande marknadspris, och tas upp i årsredovisningen till det värdet eller
den del som inte är avskriven. (Riahi-Belkaoui, 2000)

3.2.4.2 Matchningsprincipen
Matchningsprincipen ligger till grund för resultatmätningen och
bestämmer vilka kostnader som bör dras av från intäkterna i
resultaträkningen. Matchningsprincipen innebär att resursförbrukningen
ska kopplas ihop med de intäkter de genererar. (Nilsson, 1999) Kostnader
ska alltså tas upp i samma period som de intäkter de är förknippade med.
Principen ska reflektera orsak-verkanförhållanden mellan intäkterna och
kostnaderna. (Riahi-Belkaoui, 2000) När en given händelse påverkar både
kostnader och intäkter ska de tas upp i samma redovisningsperiod. Oftast
bestäms intäkterna först och sedan matchas kostnaderna mot dem.
(Anthony, Reece & Hertenstein, 1995) Utgifter för inköp av anläggnings-
tillgångar som minskar i värde aktiveras för att sedan skrivas av under en
tid motsvarande den bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. För
anläggningstillgångar mäts således resursförbrukningen i form av årliga
avskrivningar. (Smith, 1997) Detta är helt i linje med matchningsprincipen,
då det innebär ett försök att matcha resursförbrukningen och den nytta
tillgången ger, så de tas upp i samma period.
3.2.4.3 Jämförbarhetsprincipen
Enligt jämförbarhetsprincipen18 ska vanliga ekonomiska händelser
bokföras och rapporteras på ett konsekvent sätt från period till period.
Detta gör årsredovisningarna mer jämförbara och mer användbara. (Riahi-
                                                          
18 Eriksson (1998) benämner denna princip konsekvensprincipen.
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Belkaoui, 2000) De redovisningsprinciper som tillämpas ska inte ändras
utan tungt vägande skäl. (Nilsson, 1999) Jämförbarhetsprincipen innebär
också att redovisningsinformationen bör vara jämförbar mellan olika
företag. Detta ska göra att intressenterna får en bättre möjlighet att dra de
rätta slutsatserna om tendenserna i företagets ekonomiska utveckling.
(Eriksson, 1998)

3.2.4.4 Öppenhetsprincipen
Fullständig öppenhet kräver att årsredovisningen anpassas för att avbilda
de ekonomiska händelser som påverkat företaget under perioden. Det krävs
också att tillräckligt mycket information ges för att årsredovisningen ska
bli användbar och inte missvisande för den genomsnittlige investeraren.
Öppenhetsprincipen förordar med andra ord att ingen information av
substans eller intresse för den genomsnittlige investeraren ska utelämnas
eller hemlighållas. Det finns också en etisk aspekt som kräver att
informationsanvändarna behandlas rättvist och opartiskt. (Riahi-Belkaoui,
2000)

3.2.4.5 Försiktighetsprincipen
När företagen väljer mellan två eller flera accepterade redovisnings-
tekniker, väljs ofta det alternativ som har den minst fördelaktiga inverkan
på aktieägarnas kapital. Mer specifikt, förordar försiktighetsprincipen att
det lägsta värdet väljs vid värdering av tillgångar. (Riahi-Belkaoui, 2000)
Tillgångens historiska kostnad brukar då jämföras med det diskonterade
eller odiskonterade framtida värdet på tillgången eller något substitut för
detta. Försiktighetsprincipen innebär då att vinster inte anteciperas, dvs. de
redovisas inte förrän vid försäljning, medan förluster däremot anteciperas,
redovisas i förväg. (Smith, 1997) Principen innebär alltså att företagen
alltid ska försöka att gardera sig mot överskattning av sitt resultat och sin
ställning i redovisningen. Det är generellt en pessimistisk attityd. (Riahi-
Belkaoui, 2000) Aktieägarintresset har lett till en viss nedtoning av
försiktighetsprincipen i redovisningssammanhang, enligt Smith (1997), då
den förordar den värdering som är minst fördelaktig för aktieägarnas
kapital.

3.2.4.6 Väsentlighetsprincipen
Enligt principen kan transaktioner och händelser som har en obetydlig
ekonomisk effekt behandlas som förbrukning, oavsett om de generellt
accepterade principerna förordar detta. Transaktionerna och händelserna
måste i dessa fall inte visas. (Riahi-Belkaoui, 2000) Principen innebär med
andra ord att vissa transaktioner eller förhållanden är för obetydliga för att
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alla redovisningsteoretiska principer ska tillämpas fullt ut. Företagen får
däremot inte underlåta att registrera obetydliga affärshändelser. Det bör
dock vara tillåtet att tillämpa t.ex. schablonregler för att förenkla
redovisningen när informationen inte är relevant för beslutsfattandet.
Redovisningsrådet preciserar detta genom att säga att nyttan med
informationen bör var större än kostnaden för att den ska tillhandahållas.
(Nilsson, 1999)

Relevant information måste vara logiskt relaterat till ett speciellt beslut.
Den måste påverka investerares och kreditgivares beslutsfattande på så sätt
att dessa hade fattat ett annorlunda beslut om de inte hade haft tillgång till
informationen. Informationen är relevant då den kan reducera osäkerheten
om någon variabel i beslutsprocessen.

Väsentlighet är primärt relaterat till relevans. Om ett föremål inte är
materiellt/väsentligt är det inte heller relevant. Om en summa inte är
materiell behöver den inte redovisas separat, enligt SEC. (Kam, 1997)
Väsentlighet har definierats i termer av:

”…the information that ’an average prudent investor ought reasonably to
be informed’ ”.

Kam (1997) sida 517

Denna definition gör inte bedömningen av om en post är materiell eller
inte självklar. Det finns dock vissa kvantifierade riktlinjer för vad
väsentlighet kan betyda i praktiken. Till exempel krävs öppenhet för
specifika poster i balansräkningen vilka svarar för 10 % eller mer av sin
kategori eller mer än 5 % av de totala tillgångarna, enligt Kam (1997).

3.2.4.7 Rättvisande bild
”True and Fair View” kommer ursprungligen från den brittiska
redovisningen och innebär ett krav på att redovisningens helhet ska ge en
rättvisande och korrekt bild av företagets ställning och resultat. Den
rättvisande bilden kan stå i strid med t.ex. försiktighetsprincipen. Ska ett
företag kunna ge en så korrekt bild som möjligt måste alla förhållanden
vara kända, oavsett risken för optimistisk värdering. Rättvisande bild
innebär att företaget prioriterar redovisningens informationsfunktion
gentemot kapitalmarknaden, jämfört med andra funktioner. Den
rättvisande bilden ska åstadkommas genom tilläggsupplysningar och inte
genom avvikelser från lagen enligt författningskommentarerna i
förarbetena till nya årsredovisningen. (Nilsson, 1999)
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3.2.5 Reglering
Reglering av redovisningen kan sägas bestå av lagar inom redovis-
ningsområdet, redovisningsrekommendationer samt redovisningspraxis,
enligt Flower (Wahlström, 1995). Standardisering av redovisnings-
informationen ska göra det lättare för de externa intressenterna att använda
informationen som beslutsunderlag. Detta måste till viss del ske genom
lagstiftningen, enligt Svensson och Edenhammar (2000), genom att de
yttersta ramarna för redovisningens fullgörande och de mest
grundläggande principerna om redovisningens utformning och innehåll
anges. Lagreglerna på redovisningsområdet har begränsats till mera
allmänna principer för rapportering och dokumentation av räkenskaps-
material och har utformats som en ramlagstiftning. (Svensson &
Edenhammar, 2000) Rekommendationer kompletterar och utvidgar sedan
lagarna (Wahlström, 1995).

3.2.6 Årsredovisningslagen
Enligt årsredovisningslagen19 ska redovisningen upprättas med beaktande
av ett antal grundläggande, överordnade, redovisningsprinciper. Den ska
upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.
Resultaträkning, balansräkning och noter ska också ge en rättvisande bild
av koncernens ställning och resultat. Enligt 2 kap. 3§ ska tilläggsuppgifter
lämnas om det behövs för den rättvisande bilden. Företagen kan inte
underlåta sig att tillämpa vissa bestämmelser i årsredovisningslagen, med
hänvisning till rättvisande bild. Däremot kan de i vissa fall avvika från
uttalanden och rekommendationer från de normgivande organen med
hänvisning till rättvisande bild. De måste då lämna upplysningar om detta.
(Eriksson, 1998) Företag får inte heller göra avsteg från allmänna råd eller
rekommendationer utan att upplysa om detta och varför det gjorts i en not,
enligt årsredovisningslagen.

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen ska
uppgift lämnas om tillgångarnas anskaffningsvärde, årets nedskrivningar,
ackumulerade nedskrivningar och korrigeringar av tidigare års
nedskrivningar, enligt lagen20.

                                                          
19 Se årsredovisningslag (1995:1554) 7 kap. 6 och 7§§
20 Se årsredovisningslag (1995:1554) 5 kap 3§.
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”…Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med
kravet på överskådlighet i 2 kap. 2§, får upplysningarna i stället lämnas i
balansräkningen eller resultaträkningen. Lämnas upplysningarna i noter,
skall hänvisning göras vid de poster i balansräkningen eller
resultaträkningen till vilka de hänför sig.”

Årsredovisningslag (1995:1554) 5 kap. 1§

”Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar eller skulder skall
anges.”

Årsredovisningslag (1995:1554) 5 kap. 2§

Som vi tidigare nämnt delas tillgångarna upp i två grupper,
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, mellan vilka syftet med
innehavet är olika. Om detta säger årsredovisningslagen:

”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att
stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättnings-
tillgång förstås annan tillgång.”

Årsredovisningslag (1995:1554), 4 kap, 1§, 1 st.

I proposition 1995/96:10 finns angivet att anläggningstillgångarna ska
delas upp i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar.
Klassificeringen av immateriella och materiella tillgångar har vi tidigare
gått igenom. Den framgår av rubrikerna i indelningen av balansräkningen i
årsredovisningslagen, samt för immateriella tillgångar i 4 kap. 2§21. Det
behov av ytterligare gränsdragning som kan uppkomma bör tillgodoses
genom redovisningspraxis och kompletterande normgivning, enligt
proposition 1995/96:10.

                                                          
21 Här återfinns en uppräkning, som dock täcks av den nämnda indelningen av balansräkningen.
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I årsredovisningslagen finns följande att läsa angående nedskrivningar:

”Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde
som följer av 3§ och 4§ första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta
lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

- - -
”En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det
inte längre finns skäl för den.”

- - -
”Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena skall
redovisas i resultaträkningen.”

Årsredovisningslag (1995:1554), 4 kap, 5§

Svensson & Edenhammar menar att det krav på försiktighet som finns i
årsredovisningslagen22 borde tala för att nedskrivningsreglerna inte får en
alltför restriktiv tillämpning (Svensson & Edenhammar, 2000).

3.2.7 Rekommendationer
3.2.7.1 Redovisningsrådets rekommendationer
Redovisningsrådet har utfärdat rekommendationer för materiella
anläggningstillgångar, RR 12, och i denna finns materiella anläggnings-
tillgångar definierande enligt följande:

”Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som är avsedda
att stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive för uthyrning.”

Redovisningsrådets rekommendation, RR 12,
Materiella anläggningstillgångar, sida 5.

En materiell anläggningstillgång ska, enligt RR 12, redovisas som en
tillgång i balansräkningen när anskaffningsvärdet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt och det kan antas, på basis av tillgänglig information, att
den framtida ekonomiska nyttan i och med innehavet ska komma företaget
till del. En immateriell tillgång definieras, enligt Redovisningsrådet, på
följande sätt:

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan
fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av
                                                          
22 Se årsredovisningslag (1995:1554) 2 kap. 4§ första stycket 3
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varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa
ändamål.”

Redovisningsrådets rekommendation,
RR 15, Immateriella tillgångar, sida 9.

RR 17
Redovisningsrådets rekommendation, RR 17, Nedskrivningar, är baserad
på IAS 36, och förväntas träda ikraft 1 januari 2002
(www.redovisningsradet.se, 2001-02-12). De rekommendationer som
Redovisningsrådet ger ut ska i så stor utsträckning som möjligt
överensstämma med IASC:s standarder (FAR, 1998).

Rekommendationen anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång ska
beräknas och redovisas samt vilken information om nedskrivningar som
ska lämnas. Vid varje bokslutstillfälle ska en bedömning göras om ifall det
finns indikationer på att en tillgångs värde har minskat. Rekom-
mendationen tar upp externa och interna indikationer som företaget ska
beakta när de tar ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov.
Åtminstone följande indikationer måste beaktas, enligt RR 17, punkt 7:

Externa indikationer
a) Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av
andra orsaker än tillgångens ålder eller normala användningssätt.
b) Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den
ekonomiska och legala miljön har inträffat under perioden, eller väntas
inträffa inom en snar framtid, med negativa effekter på den marknad som
tillgången är avsedd för.
c) Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar
har ökat under perioden på ett sätt som kan förväntas påverka den
diskonteringsfaktor som används för att beräkna tillgångens nyttjandevärde
och väsentligt minska tillgångens återvinningsvärde.
d) Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet.

Interna indikationer
e) Tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadats.
f) Betydande förändringar har ägt rum under perioden eller väntas äga rum
inom en snar framtid, som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att
utnyttja tillgången för avsett ändamål. Ett exempel kan vara att företaget
planerar att avveckla eller omstrukturera den verksamhet till vilken
tillgången hör eller att avyttra tillgången i förtid.
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g) Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre,
eller kommer att bli sämre, än vad som tidigare antagits.

Om sådana indikationer finns ska tillgångens återvinningsvärde fastställas.
En tillgång har minskat i värde och ska skrivas ned om redovisade värdet
är större än återvinningsvärdet. Tillgången skrivs då ned till
återvinningsvärdet och nedskrivningen kostnadsförs direkt.

Återvinningsvärdet beräknas så som det högsta av en tillgångs
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Om något av dessa värden
överstiger tillgångens redovisade värde behöver inte tillgången skrivas
ned. Nyttjandevärdet beräknas till nuvärdet av de uppskattade framtida
betalningar tillgången väntas ge upphov till inklusive restvärde vid
nyttjandeperiodens slut. Nettoförsäljningsvärdet är marknadsvärde med
avdrag för direkta försäljningskostnader.

Återvinningsvärdet ska, enligt RR 17, beräknas för en enskild tillgång om
den ger upphov ett kassaflöde som i allt väsentligt är oberoende av andra
tillgångar. Om den enskilda tillgångens kassaflöde däremot inte kan
urskiljas bland andra tillgångars kassaflöden beräknas återvinningsvärdet
för den minsta kassagenererande enhet tillgången tillhör23.

RR 17 definierar kassagenererande enhet som den minsta gruppen
tillgångar för vilken det går att fastställa löpande inbetalningar som i allt
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupp av tillgångar.
Återvinningsvärdet beräknas lika för enskilda tillgångar och kassa-
genererande enheter.

Företagen ska lämna uppgifter om beloppet för nedskrivningar som
påverkar resultatet under perioden och vilka poster i resultaträkningen som
påverkas. Är beloppet av väsentlig betydelse för företagets redovisning
som helhet ska företaget även ange de händelser och omständigheter som
lett fram till beslutet om nedskrivning eller återföring av nedskrivningen
och beloppet av nedskrivningen eller återföringen. För enskilda tillgångar
måste de även lämna information om tillgångsslaget och den verksamhets-
gren som tillgången tillhör. Dessutom krävs information om ifall
tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller
nyttjande värde. När återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärde
ska företagen informera om hur detta fastställs. När återvinningsvärdet
                                                          
23 Detta gäller inte om tillgångens nettoförsäljningsvärde är högre än redovisat värde eller nyttjandevärdet
bedöms ligga nära nettoförsäljningsvärdet.
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utgörs av nyttjandevärdet ska information om vilken diskonteringsfaktor
som använts i den aktuella och tidigare beräkningen av nyttjandevärdet
anges.

Om de grunder på vilken en nedskrivning gjorts inte längre kan anses gälla
ska en återföring av nedskrivningen ske. Efter återföringen får dock inte
det redovisade värdet överstiga vad som skulle ha redovisats, efter avdrag
för normala avskrivningar, om nedskrivningen inte gjorts.

3.2.7.2 FAR
FAR:s (2001) rekommendation nr 3 behandlar redovisning av materiella
anläggningstillgångar och i denna rekommendation finns ett avsnitt om
nedskrivningar. Detta stycke tar upp vad som står i lagen. Dessutom tar det
upp att det ska lämnas upplysning i not om nedskrivning som redovisas i
jämförelsestörande post, och att kollektiv värdering av tillgångar undan-
tagsvis kan tillåtas, även om grundprincipen är post-för-post värdering.
Företagen måste i dessa undantagsfall pröva om kollektiv värdering är
förenligt med god redovisningssed och kravet på rättvisande bild.

I FAR:s (1999) vägledning till årsredovisning i aktiebolag beskrivs att
företagen kan redovisa nedskrivningar på två sätt i resultaträkningen:
antingen i jämförelsestörande post eller särredovisad som en egen post, där
det direkt framgår av rubriken vad posten innehåller. Väljer företagen att
lägga nedskrivningarna i jämförelsestörande post ska det finns en not till
denna post som förklarar vad som ingår i denna summa. FAR har utgått
från Redovisningsrådets rekommendation nr 4, Redovisning av extra-
ordinära intäkter och kostnader samt upplysning för jämförelsestörande
ändamål. (FAR, 1999)

3.3 Årsredovisningen som informationskälla
3.3.1 Intressenter
I ett företags omvärld finns en mängd parter som på något sätt har en
utbytesrelation med företaget. Dessa intressenter och företaget har ett
beroendeförhållande till varandra. Intressenterna kräver uttömmande
information om företagen för sitt beslutsfattande. (Eriksson, 1998)
Intressenten får någon form av belöning från organisationen medan
organisationen mottar bidrag från intressenten. Varje intressent deltar i
förhållandet så länge de belöningar som utdelas är lika stora eller
överstiger utgivna bidrag. För att organisationen ska bevara jämvikten till
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intressenterna krävs en bidrags/belöningsbalans. (Bruzelius & Skärvad,
1989)

Figur 7 Företaget och dess intressenter. Egen bearbetning av Bruzelius & Skärvad (1989) sida 73.

Intressentmodellen har enligt Bruzelius & Skärvad (1989) kritiserats för att
det lätt ser ut som att de olika intressenterna har lika stort inflytande på
företagets verklighet. I verkligheten är det dock så att de olika
intressenternas inflytande på företaget ofta varierar.

3.3.2 Vilken information bör företagen lämna?
Informationen i en årsredovisning bör vara relevant och komma
intressenterna till handa i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Relevansen ligger i
att informationen ska vara av god kvalitet och vara användbar i förhållande
till intressenternas behov. Även kraven på objektivitet, konsekvens,
jämförbarhet och kongruens framhålls (Eriksson, 1998). Kravet på
objektivitet har stor tyngd för externredovisningen. Detta beror på
osäkerhet om framtiden samt osäkerhet om vad de externa intressenterna
behöver för information. Årsredovisningen ställer liknade krav som kan
sammanfattas i begreppen begriplighet, relevans, tillförlitlighet, och
jämförbarhet. Med relevans menas att informationen ska kunna användas
som underlag för framtida bedömningar. Med tillförlitlighet menas att
informationen ska beskriva verkligheten, gå att verifiera, vara neutral och
fullständig samt präglas av försiktighet. Jämförbarhet ger att det ska vara
lätt att göra jämförelser mellan olika tidsperioder inom ett företag, men
också mellan olika företag. (Lundén, 1996)

För det mesta måste externa parter acceptera den information som företaget
väljer att tillhandahålla. Endast i sällsynta fall kan de kräva speciellt
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anpassad information från företaget. (Anthony, Reece & Hertenstein,
1995) Ändå kan intressenterna inte förväntas sätta sig in i redovisningens
utformning om det inte finns standarder, vilket gör att standardiseringar
och lagar behövs. Enligt Törnqvist (1997) har påtryckningar från främst
investerare som velat öka kvaliteten i informationen och jämförbarheten
lett till att mängden information i multinationella företags årsredovisningar
ökat väsentligt under senare år. Företagsledningens beslut angående
omfattning och typ av externt lämnad information påverkas enligt Foster
(Törnqvist, 1997) av inställningen till olika typer av kostnader och
nackdelar. De fem typerna är: 1) insamlings- och hanteringskostnader, 2)
risk för skadestånd, 3) politiska kostnader, 4) konkurrensnackdel och 5)
begränsad handlingsfrihet.
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4 Empiri
I detta kapitel kommer vi att beskriva den information vi fick fram genom
dokumentstudien och de intervjuer vi gjort. Svaren kommer att redovisas
utifrån texten i den bild i referensramen, som vi anser beskriver en
nedskrivningsprocess. Sist beskrivs hur företagen anser att RR 17 kommer
att påverka dem.

4.1 Förklaring till empiriavsnittet
Empirin har samlats in genom studier av årsredovisningar från 19 företag,
intervjuer med sex företag och ett skriftligt svar från ett företag24. Vidare
har två revisorer samt en redovisningskonsult intervjuats. Materialet från
dokumentstudien och intervjuerna kommer att varvas under de olika
rubrikerna i empirin. Vi har försökt att placera empiri insamlad via
dokumentstudien före empiri från intervjuerna, i de fall ett visst avsnitt
innehåller resultat från både dokumentstudien eller intervjuerna. Alla citat i
empirin är hämtade från intervjuerna. Vi har kursiverat respondenterna
första gången de redovisas under varje ny fråga. En beskrivning av vad vi
studerat i årsredovisningarna, dokumentstudien, finns i bilaga 2, och
intervjufrågorna återfinns i bilaga 3 och 4.

4.1.1 Anonymisering
I vår empiri har vi valt att anonymisera företagen, revisorerna och
redovisningskonsulten, dels för att flera av respondenterna ville detta, dels
för att vi anser att det inte tillför speciellt mycket till vår undersökning att
ange vad företagen heter. Vi redovisar den bransch företagen tillhör, vilket
är viktigare för att förstå om de har stora materiella eller immateriella
tillgångar. En fullständig namn- och företagsförteckning finns dock
tillgänglig för handledare och opponenter. Den person som vi intervjuat i
företagen är den som är ansvarig för koncernredovisningen, eller
motsvarande. Vi har döpt företagen efter vilken bransch de tillhör.
Fastighets- och byggbolag är förkortade till Fastighetsbolag, skogsindustri-
bolag till Skogsbolag, kemi- och läkemedelsbolag till Kemibolag, och
data- och IT-bolag till IT-bolag. Detta för att uppsatsen ska bli mer
läsvänlig. De företag som finns med i undersökningen är Fastighetsbolag
A-E, Skogsbolag A-D, Kemibolag A-E och IT-bolag A-E. Av dessa
företag har Fastighetsbolag A, Skogsbolag A och B, Kemibolag A och IT-
                                                          
24 Då en intervju blev inställd fick vi skriftligt svar från detta företag, IT-bolag C. Vi kommer dock att
behandla detta på samma sätt som övriga intervjuer.
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Bolag A, B och C blivit intervjuade. Vi redovisar företagen i empirin i den
nyss nämnda ordningen. När vi skriver att t.ex. Skogsbolag A har svarat
något är det deras ansvarige för koncernredovisningen, eller motsvarande,
som vi avser, då de är representanter för företaget. Revisorerna är
auktoriserade revisorer vid två stora redovisningsbyråer och redovisnings-
konsulten arbetar på en avdelning för kvalificerad redovisning vid en av de
stora revisionsbyråerna.

4.2 Nedskrivningsprocessen
Informationen i stycke 4.2 kommer i huvudsak från intervjuerna. I de fall
informationen kommer från dokumentstudien, dvs. årsredovisningar, anges
detta.

14 av de 19 företagen i vår dokumentstudie, skriver att de använder
anskaffningskostnaden med avdrag för planenliga avskrivningar för
värdering av tillgångar. En del av dessa företag skriver även att
avskrivningarna är baserade på ekonomisk livslängd. I denna allmänna
värdering som återges i årsredovisningarna gör få företag någon åtskillnad
mellan materiella och immateriella tillgångar. Vid intervjuerna frågade vi
företagen hur värdering av materiella respektive immateriella går till vid
nedskrivning, åtskilt, och deras svar redovisas nedan.

4.2.1 Värdering av materiella anläggningstillgångar
Det bokförda värdet grundar sig på historiska anskaffningskostnader i
Fastighetsbolag A. Företaget gör sedan en värdering av varje enskild
fastighet enligt följande värderingsmodell, som är hämtad från företagets
årsredovisning för år 2000, vilken företaget hänvisade till vid intervjun:

+ Hyresintäkter
-  Driftskostnader inkl. fastighetsskatt, exkl. administration
= Driftnetto
/  Genomsnittliga direktavkastningskravet för den aktuella fastighetens typ
och läge
= Fastighetens avkastningsvärde brutto
- Två årshyror för outhyrda ytor
= Fastighetens avkastningsvärde
+ Nuvärdet av räntebidrag
= Fastighetens bedömda marknadsvärde
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För att göra en uppskattning av avkastningskravet görs en bedömning av
bland annat vad marknaden betalar för likvärdiga fastigheter, vad
investeraren generellt har för avkastningskrav, skicket på fastigheten,
framtida underhållsbehov och uthyrningsrisken, säger Fastighetsbolag A
vid intervjun.

Efter att fastighetens bedömda marknadsvärde räknats ut enligt ovan, gör
företaget en kompletterande värdering för fastigheter som bedöms vara
attraktiva som bostadsrätter. Denna värdering grundas på priser för
genomförda försäljningar till bostadsrättsföreningar i respektive område,
enligt Fastighetsbolag A:s årsredovisning.

Skogsbolag A säger att värdering av materiella tillgångar blir aktuellt i
samband en med revision, ett bokslut, och att det blir en diskussion mellan
företaget och dess revisorer. Företaget jämför den framtida lönsamheten/
avkastningen med det bokförda värdet, för att se om anläggnings-
tillgången har ett bestående värde som motsvarar det värde som återfinns i
bokföringen.

Skogsbolag B säger vid intervjun att värderingsprocessen är något som
pågår under en längre period. Företaget gör lönsamhetsuppföljning varje
månad och ser då om lönsamheten försämras. Om det gått dåligt under en
tid och företaget har uppenbara lönsamhetsproblem frågar de sig varför det
går dåligt. Beror det på interna problem, som t.ex. låg effektivitet eller en
organisation som inte fungerar? Och hur ser den marknad de jobbar på ut?
Efter detta ställer sig Skogsbolag B frågan vad de kan göra åt situationen.
Här studerar de hur det går för branschen i övrigt, gör benchmarking,
vidtar interna åtgärder och samlar fakta. Om den aktuella enheten ska
säljas eller behållas diskuteras. Vid detta tillfälle fanns inga potentiella
köpare. Dessutom fanns en del synergieffekter att ta hänsyn till. Först efter
att detta är gjort ställer sig Skogsbolag B frågan hur tillgången är bokförd.
Det ansågs inte realistiskt att kunna sälja tillgången till bokfört värde, utan
istället gjordes en bedömning av hur stort restvärdet kunde anses vara. Det
finns en andrahandsmarknad för deras enskilda tillgångar. Redovisnings-
kriterier kommer alltså in sent i denna process. Företaget ser det här som
ett operativt problem där utgångspunkten är lönsamheten, hur det går för
företaget, inte frågan om huruvida anläggningstillgångarna är rätt
värderade.

Kemibolag A sa vid intervjun att värdering av materiella anläggnings-
tillgångar främst gäller maskinutrustning i löpande produktion för deras
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del. Företaget har en relativt standardiserad modell för hur tillgången ska
redovisas. I denna används anskaffningskostnad och enskilda
avskrivningsplaner. Denna följs fram till det att ett nedskrivningsbehov
identifierats. Ingen annan värdering görs. Hur de identifierar ett
nedskrivningsbehov återkommer vi till.

IT-bolag A säger att i den mån de gör någon värdering av materiella
tillgångar så gör de en genomgång av anskaffningsvärdena och ser ifall de
kan försvaras. Problemet är att det egentligen inte finns något
marknadsvärde att jämföra med. Det är mycket svårt att fastställa ett annat
värde än anskaffningsvärdet, enligt företaget.

IT-bolag B säger att eftersom de materiella anläggningstillgångarna står för
en så pass liten del av balansräkningen och att några större
värderingsproblem inte föreligger så sker ingen årlig justering av de
ursprungliga värderingarna.

IT-bolag C, som inte har gjort nedskrivningar på materiella
anläggningstillgångar, menar att en extern marknadsbedömning är bland de
bättre alternativen vid värdering av materiella tillgångar.

Enligt Revisor A handlar nedskrivning om att företaget har en
tillgångsmassa som inte genererar tillräckligt överskott för att försvara det
bokförda värdet. Investering i tillgångsmassan görs för att tjäna pengar i
framtiden, och den årliga avkastningen på tillgångarna ska försvara det
bokförda värdet. Revisor A menar att företaget kan räkna baklänges hur
mycket de har råd att betala då de kräver en viss avkastning på sin
investering. Detta är egentligen en vanlig investeringskalkyl och det värde
de får fram blir det bokförda värdet, under förutsättning att de köper
tillgången till det de räknat ut enligt ovan. Om någonting händer i
omvärlden som gör att de får en lägre avkastning än beräknat kan det leda
till att de måste göra en nedskrivning. Detta gäller oavsett vad det är för
tillgång, enligt Revisor A.

”Det är samma investeringskalkyl som de har i botten och värdet
försvaras alltid av vad man kan räkna hem i intjäning i framtiden.”

Revisor A, (2001-04-18)

Revisor B ser det som att det ofta är någon typ av marknadsvärde som är
avgörande och indikerar att en nedskrivning bör göras. Enligt honom är det
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sällan någon typ av kassaflöde som används vad gäller materiella
tillgångar.

Redovisningskonsulten säger att värderingen ofta handlar om kassa-
genererande enheter, att värderingen görs på hela företaget eller en enhet.
Om det visar sig att ett nedskrivningsbehov finns är frågan var
nedskrivningen ska göras. I de flesta fall han stött på har det funnits så
stora goodwillposter att de materiella tillgångarna aldrig skrivits ned.

4.2.1.1 Problem vid värderingen
Vid värderingen av materiella anläggningstillgångar anser vi att problem
ibland kan uppstå, då värdering innehåller vissa subjektiva inslag. Vi
frågade därför företagen vad de såg för problem. Fastighetsbolag A och IT-
bolag B upplevde inte några speciella problem. Övriga bolag svarade
följande:

• Att bedöma på hur lång tid tillgången ska återbetala sig för att
motsvara det bokförda värdet, och att det kan finnas olika åsikter om
detta. (Skogsbolag A)

• Marknadsmässiga bedömningar, lönsamheten är cyklisk och varierar
kraftigt mellan åren. (Skogsbolag B)

• Att bedöma den framtida marknaden och det framtida
kapacitetsutnyttjandet. (Kemibolag A)

• Att det inte finns något marknadsvärde. En del tillgångar kan vara av
värde för företaget men inte för någon annan (IT-bolag A)

• Allmänna kalkylosäkerheter, som bedömning av förväntad framtida
intäkt och specialutrustning med liten eller ingen marknad (IT-bolag
C)

Enligt Revisor A är det en svårighet att bedöma ett nettokassaflöde då
många antaganden måste göras t.ex. om ränteutvecklingen och hur
marknaden ser ut. Revisor B anser att frågan om huruvida värdenedgången
är bestående eller inte är svår. Ganska ofta saknas ett marknadsvärde för
tillgången vilket också är ett problem. Redovisningskonsulten menar att det
kan vara väldigt svårt att se tillgångarna enskilt, då de ofta finns i
produktionen i en större enhet.
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4.2.2 Värdering av immateriella anläggningstillgångar
Fastighetsbolag A, Skogsbolag A och Skogsbolag B har inga eller nästan
inga immateriella tillgångar och finns av den anledningen inte med bland
nedanstående svar.

Kemibolag A, som inte har haft så mycket immateriella anläggnings-
tillgångar (ca 1,5 % av tillgångarna), menade vid intervjun att de ganska
slaviskt har följt metoden att lägga upp en avskrivningsplan på ett bestämt
antal år. I och med att de lyckats att få lönsamhet i de förvärvade bolagen
och snarast haft övervärden har inte en nedskrivning varit aktuell någon
gång och värderingen har varit enkel, enligt företaget.

Vid intervjun framgick att IT-bolag A först gör ett bokslut vilket företaget
går igenom. Vid denna genomgång kan de se om det finns något problem. I
samband med detta gör de en individuell värdering av tillgångarna, baserad
på framtida kassaflöden, för att följa om de förvärvade enheterna/bolagen
går sämre eller bättre än vad de räknat med. Vidare säger sig företaget göra
en värdering där de ser till marknadsvärdena på bolag som är jämförbara
med deras egna bolag. Vid sin nedskrivning klumpade IT-bolag A ihop
sina förvärvade enheter och gjorde en värdering efter nya, lägre börskurser
för företagets aktier. Denna gruppvärdering återkommer vi till senare,
under rubriken gruppvärdering/kollektiv värdering.

IT-bolag B säger vid intervjun att de först avgör vad det är för typ av
förvärv som gjorts, och gör en bedömning av vilken intjäningsförmåga det
har. Enligt IT-bolag B:s redovisningsprinciper, som återfinns i
årsredovisningen, skiljer företaget på tre olika typer av förvärv med tre
olika avskrivningstider. Till detta kommer att organiska förvärv som
endast leder till resursförstärkning ses som en rekryteringskostnad och
belastar resultatet fullt ut vid förvärvstillfället. I årsredovisningen står
vidare att goodwill omprövas årligen, men vid intervjun menade företaget
att det är väldigt svårt att årligen göra nya bedömningar då förvärvade
enheter ofta omstruktureras inom koncernen. Detta gör, enligt företaget, att
den avskrivningstid som beslutats vid förvärvet oftast inte ändras, vad
gäller mindre förvärv.

IT-bolag C bedömer hur stort nuvärdet av förväntade intäkter och
kostnader är, vid värdering av de immateriella tillgångarna.

Revisor A anser inte att det är någon skillnad mellan värderingen av en
materiell eller en immateriell tillgång. Han menar att alla investeringar ska
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tåla en granskning i en investeringskalkyl utifrån alternativa placeringar.
Detta gör att avkastningen på den investering som gjorts alltid jämförs med
en alternativ riskfri placering ökad med aktuell riskfaktor, enligt Revisor
A. Även Revisor B säger att någon typ av kalkyl måste ligga i botten för
värdet, och tillgången måste kunna ge ett visst framtida kassflöde.
Redovisningskonsulten säger att det framförallt är goodwill som är aktuellt
vad gäller immateriella tillgångar. Goodwillen kan inte värderas för sig
utan hänger ihop med den kassagenererande enheten, och det är denna som
värderas.

4.2.2.1 Problem vid värderingen
Liksom vid värderingen av materiella anläggningstillgångar kan det uppstå
problem när de immateriella tillgångarna ska värderas. Vi frågade
företagen vad de såg för problem vid denna värdering. Kemibolag A såg
inga problem vid värderingen. Övriga bolag med immateriella
anläggningstillgångar svarade:

• Värdering av framtida kassaflöde – ingen kan bedöma dem! Det är
mycket svårt att bedöma vad en tillgång ska avkasta i framtiden. (IT-
bolag A)

• Att det är svårt att göra långsiktig värdering när börsvärde används,
då kurserna ändras från dag till dag. (IT-bolag A)

• Att det är svårt att förutsäga omvärldsförändringar och konjunkturer.
(IT-bolag B)

• Att det kan vara vanskligt att urskilja förvärvet och veta hur mycket
som finns kvar av den ursprungliga, köpta verksamheten, framförallt
i en verksamhet som ständigt är i förändring genom
omstruktureringar. (IT-bolag B)

• Allmänna kalkylosäkerheter, som bedömning av förväntad framtida
intäkt och specialutrustning med liten eller ingen marknad. (IT-
bolag C)
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Angående vilka problem som kan uppstå vid värdering av immateriella
anläggningstillgångar säger IT-bolag A och B:

”Och det som är svårt där, det är ju att när man ska värdera en
anläggningstillgång så ska det ju vara en långsiktig värdering.”

- - -
”Är nu börsens värdering till exempel mer rätt idag än vad den var igår,
eller för en månad sedan, eller om en månad eller så? Är det här en
varaktig förändring av marknadsvärdet?”

CFO25, IT-bolag A, (2001-04-02)

”Här är det alltid problem därför att du vet ju inte vad som händer nästa
år.”

Externredovisningsansvarig, IT-bolag B, (2001-04-02)

Revisor A menar att det, liksom vid värderingen av de materiella
tillgångarna, är en svårighet att uppskatta någon typ av nettokassaflöde.
Revisor B talar om svårigheten att bedöma den framtida marknaden.
Redovisningskonsulten menar att det är svårt att bedöma de framtida
kassaflödena, såväl som att definiera minsta kassagenererande enhet.

4.2.3 Extern värderare
På frågan om ifall företagen använder sig av extern värdering av
anläggningstillgångar skiftade svaren mycket. Bara Skogsbolag A svarade
att de inte alls använder sig av det. Övriga bolag har låtit göra en extern
värdering åtminstone någon gång. Det är dock inget av de intervjuade
bolagen som använder extern värdering regelbundet, utan i den mån det
används är det vid enstaka tillfällen.

De företag som svarade att de använder extern värdering kommenterade
också detta. Fastighetsbolag A sa sig använda extern värdering då de
skulle göra nedskrivning och att syftet med detta i huvudsak var att kunna
visa för skattemyndigheten att nedskrivningsbehov verkligen förelåg.
Skogsbolag B använde sig av en person med koppling till företaget, men
som även utför värdering åt andra bolag. Om detta ska ses som intern eller
extern värdering kan diskuteras. De menade dock att om de inte haft
expertisen ”internt” så hade använt sig av extern värdering vid sitt senaste
nedskrivningsbeslut.

                                                          
25 Chief Financial Officer
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”… normalt är ju så att det är vår uppfattning att vi ska vara experter på
det här.”

Ekonomi- och finansdirektör, Skogsbolag B, (2001-04-05)

Kemibolag A sade sig inte använda extern värdering i normalfallet. Skälet
till detta är att de anser sig ha en god bild av marknadsvärdena på
merparten av deras tillgångar då de har nära kontakt med leverantörerna.
IT-bolag A sa att de använde extern värdering vid sitt nedskrivningsbeslut
för år 2000. Extern värdering används dock inte regelbundet utan när de
ser att det är ett problem. IT-bolag B sa att de uteslutande gör värderingen
själva, men menar samtidigt att de använder sig av extern hjälp vid större
förvärv. Enligt IT-bolag C kan en extern värdering användas för att minska
risken att en diskussion om huruvida värderingen är riktig eller ej ska
uppstå.

Revisor A anser att det är vanligast att extern värdering görs på fastigheter.
För andra bolag än fastighetsbolag tror han att det är ytterst ovanligt.26

4.2.4 Gruppvärdering/kollektiv värdering
Vi ställde följande fråga till företagen27: Om en enskild tillgång är svår att
värdera, förekommer det då att företaget värderar dem i grupp och
eventuellt sedan delar upp det på enskilda tillgångar?

Fastighetsbolag A svarade att de tidigare värderade varje fastighet enskilt
men att de sedan vid bedömningen av nedskrivningsbehovet såg dem som
en enhet. Om Skogsbolag A har gjort en värdering i grupp eller inte beror
enligt företaget på hur ”grupp” definieras. En pappersmaskin som är
jättelik består av enskilda delar, och sett till varje enskild del så kan deras
värdering ses som en gruppvärdering. Men annars så har de en post-för-
postvärdering, menar företaget. Skogsbolag B anser att det ganska ofta är
helheten som värderas, dvs. en värdering av igångvarande rörelse i första
hand. Varje del betraktas inte, enligt företaget. Ett anläggningsregister
består av hundratals olika delmaskiner, och angreppssättet är inte att se till
varje sådan delmaskin. Istället tittar de på en huvudfunktion eller huvuddel
i en linje, eventuellt nedbruten i fyra, fem steg. Kemibolag A säger att varje
tillgång är värderad enskild utifrån anskaffningskostnad och enskild
avskrivningsplan. I anläggningsregistret speglas varje utrustning och de
har enskilda avskrivningsplaner. När det gäller nedskrivningar så har de
                                                          
26 Revisor B och Redovisningskonsulten har inte besvarat denna fråga.
27 IT-bolag C har ej besvarat frågan.
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historiskt gjort kollektiva värderingar utav varje produktionssite och då
gjort en bedömning av det framtida kapacitetsutnyttjandet. Om
kapacitetsutnyttjandet varit tillräckligt högt har de inte gjort någon
värdering utav varje enskild tillgång. I de fall som kapacitetsutnyttjandet
visat sig vara för lågt har de däremot gjort en enskild värdering av varje
maskinutrustning.

IT-bolag A säger att de gjort både en kollektiv värdering och en individuell
värdering vid sitt nedskrivningsbeslut. Då den kollektiva värderingen gav
ett lägre värde valde de denna, i enlighet med försiktighetsprincipen. Den
kollektiva värderingen gjordes genom att de klumpade ihop en mängd
förvärv och gjorde en värdering efter börsens nya värdering utav hela
företaget. IT-bolag B säger att de visserligen värderat varje immateriell
tillgång var för sig, men att de delar upp dem i olika grupper där de har en
viss bestämd avskrivningstid. Företaget anser det vara en självklarhet att
de materiella tillgångarna värderas i grupp, då de inte anser sig ha de
typerna av investeringar som kräver någon annan värdering. De är inte av
så stort värde.

4.2.4.1 Beloppsgräns
Fyra av sex företag28 säger vid intervjun att de inte har någon beloppsgräns
under vilken en kollektiv värdering kan anses godtagbar. Endast
Kemibolag A och IT-bolag B har någon typ av gräns. Enligt Kemibolag A
är allt under 500 000 kronor ganska ointressant och skulle kunna klumpas
ihop vid en värdering. IT-bolag B säger att de inte över huvud taget
aktiverar tillgångar under 10 000 kronor. Vad gäller de materiella
tillgångarna värderas alla, som tidigare framgått, i grupp, av IT-bolag B.

Revisor A säger att han inte tror att det finns någon beloppsgräns kopplad
till när en kollektiv värdering kan anses godtagbar.29

4.3 Nedskrivningsbeslut
4.3.1 Rutiner för nedskrivningsbehov
Vi frågade de intervjuade företagen30 om det finns några rutiner för hur
företaget bedömer ett nedskrivningsbehov. Två företag (Fastighetsbolag A
och IT-bolag A) sa sig ha sådana rutiner. Fastighetsbolag A svarade att

                                                          
28 Fastighetsbolag A har ej besvarat denna fråga.
29 Revisor B och Redovisningskonsulten har inte besvarat denna fråga.
30 IT-bolag C har inte besvarat denna fråga.
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deras rutiner består i den värdering som görs varje år. IT-bolag A sa att de
hade sådana rutiner i och med genomgången av bokslutet, där de går
igenom dels hur förvärven har utvecklats, dvs. om de gått bättre eller
sämre, dels hur börskursen har utvecklats. Övriga fyra bolag (Skogsbolag
A, Skogsbolag B, Kemibolag A och IT-bolag B) sa sig inte ha några
uttalade eller fasta rutiner för hur de bedömer ett nedskrivningsbehov.
Skogsbolag B sa dock att det kanske kan ses som en rutin att de gör
värderingar varje år.

4.3.2 Hur nedskrivningsbeslutet fattas
Nedanstående är hämtat från intervjuerna, och beskriver hur nedskriv-
ningsbeslutet fattas i företagen i de fall detta har kommenterats.

Fastighetsbolag A säger att de gör en jämförelse mellan det bokförda
värdet och det värde de fick fram vid värderingen. Om bokförda värdet
överstiger värdet från värderingen prövar de om en nedskrivning ska göras.
Detta sker genom en fördjupad analys på den fastigheten för att se att det
verkligen föreligger ett nedskrivningsbehov. För att bedöma om en
nedskrivning behövde göras tog Fastighetsbolag A i detta skede hänsyn till
vad RR 17 säger om nedskrivningar. Vid behov av nedskrivning gör de
också eventuellt en extern värdering.

Skogsbolag A gör en jämförelse av om tillgången drar in tillräckligt med
täckningsbidrag för att motivera det bokförda värdet. Tillgången ska kunna
ge en avkastning som svarar mot det bokförda värdet. Den svåra
bedömningen är, enligt företaget, på hur lång tid tillgången ska behöva
återbetala sig för att kunna motsvara det bokförda värdet. Skogsbolag A
menar att det kan vara ett krav från revisorerna som gör att en nedskrivning
blir aktuell.

Skogsbolag B säger att lönsamheten måste ha varit dålig under en längre
tid för att det ska bli tal om att göra en nedskrivning då verksamheten är
starkt cyklisk, i femårscykler. Cykelns utseende kan beskrivas som att de
vart femte år har ett toppår, med ett mycket bra resultat, medan de övriga år
har ett break-even- eller förlustresultat.

”Så man kan inte gå in ett år och säga att det här året går det med förlust
så här ska vi skriva ned. Utan man måste titta över den här cykeln.”

Ekonomi- och finansdirektör, Skogsbolag B, (2001-04-05)
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För varje enskild produktionsenhet på övergripande nivå i Kemibolag A
har en bedömning gjorts av kapacitetsutnyttjandet i vilken de även blickat
framåt. Om kapacitetsutnyttjandet hamnat i intervallen 50-100 % har inte
några nedskrivningar gjorts. Så länge inte gränsen vid 50 % understigits
under en längre tid så har de inte sett något behov av att göra en
nedskrivning. Denna, enligt företaget självt, grova bedömning görs
genomgående och kontinuerligt.

IT-bolag A säger att de ser till två bitar när de bedömer om ett
nedskrivningsbehov föreligger: dels hur förvärven har utvecklat sig, dels
hur börskursen har utvecklats.

4.3.3 På vilken nivå beslut om nedskrivning fattas
Fyra av de sju intervjuade företagen (Fastighetsbolag A, Skogsbolag A,
Skogsbolag B och IT-bolag A) svarar att det formella beslutet om
nedskrivning tas av styrelsen. Även om det formella beslutet tas av
styrelsen, menar Fastighetsbolag A att det i praktiken är ledningen som tar
beslutet. Även Skogsbolag B säger att det är företags- och
koncernledningen som förbereder ärendet.

De resterande tre bolagen svarar följande: Kemibolag A säger att
koncernledningen fattar beslutet om nedskrivning för större tillgångar. Om
det däremot gäller ringa belopp kanske det kan tillåtas att det fattas lokalt
på dotterbolagsnivå, enligt Kemibolag A. IT-bolag B och IT-bolag C
svarar endast att beslutet fattas på ledningsnivå.

Revisor A menar, liksom flera av företagen, att det formellt är styrelsen
som fattar beslutet men säger att det i praktiken är ekonomifunktionen som
färdigställer årsredovisningen och presenterar den för styrelsen. Revisor B
säger att om en maskin går sönder i ett dotterbolag så tar de beslutet på
dotterbolagsnivå och att ju större belopp det är desto högre upp i
organisationen hamnar beslutet.31

4.3.4 Nedskrivning eller jämkning
Inget av de intervjuade företagen säger sig ha någon policy för
gränsdragningen mellan om en jämkning av avskrivningsplanen ska ske
eller en nedskrivning ska göras. Fyra av bolagen kommenterade detta:
Kemibolag A menar att det är ett koncernbeslut och därför finns inga
                                                          
31 Redovisningskonsulten har inte besvarat denna fråga.
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skrivna policys om hur det ska behandlas. IT-bolag A menar att det är en
bedömning från fall till fall. IT-bolag B säger att de inte ändrar
avskrivningsplanen alls, så det blir inte aktuellt, utom möjligen för
goodwill och då är det en individuell bedömning. IT-bolag C säger liksom
IT-bolag A att det är en bedömning från fall till fall.

4.3.5 Indikationer
Nedan återges de yttre och inre indikationer som företagen tar hänsyn till
vid en prövning av nedskrivningsbehovet. Endast de företag som besvarat
frågan återfinns.

• Yttre indikationer bland företag med merparten materiella tillgångar:
• Bokförda värdet jämförs med marknadsvärdet på fastigheter.

(Fastighetsbolag A)
• Lönsamheten på maskinen kan inte motivera den höga värderingen,

på grund av dåliga priser eller höga råvarukostnader. (Skogsbolag
A)

• Eventuell miljöpåverkan, hur konkurrenssituationen ser ut och
kundanalyser. (Skogsbolag B)

• Bedömningen av marknaden. Detta kan vara framtida
marknadsmöjligheter som ligger till grund för ett volymscenario,
vilket påverkar kapacitetsbehov och kapacitetsutnyttjande eller
konkurrenssituationen. (Kemibolag A)

Yttre indikationer bland företag med merparten immateriella tillgångar:
• Marknadens värdering av företag, räntefaktorer, avkastningskrav

och börsvärde. (IT-bolag A)
• Omvärldsförändringar. (IT-bolag B)
• Förändringar i marknaden. (IT-bolag C)

Vi frågade Revisor A, Revisor B och Redovisningskonsulten vilka yttre
indikationer de anser att företagen bör ta hänsyn till. Revisor A framhöll
indikationer som motsvarade de i RR 17. Revisor B framhåller nya lagar.
Miljökrav kan exempelvis medföra att en maskin inte går att använda.
Redovisningskonsulten menar att de yttre och inre ibland till viss del kan
hänga ihop. Maskiner börjar gå dåligt, fastigheten behöver renoveras och
hyresgäster sviker (inre), och det går ofta hand i hand med att efterfrågan
sjunker, det blir sämre tider eller att konkurrenter kommer ut med nya
produkter (yttre). Han menar att mycket av detta täcks in i RR 17.
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Inre indikationer bland företag med merparten materiella tillgångar:
• Maskin som står stilla och inte används. (Skogsbolag A)
• Lönsamhetsparametrar, effektivitet, benchmarkingtal (Skogsbolag

B)
• Det eventuellt låga kapacitetsutnyttjandet (Kemibolag A)

Inre indikationer bland företag med merparten immateriella tillgångar:
• Om bolagen (de förvärvade enheterna) går bättre eller sämre än de

räknat med. (IT-bolag A)
• Nya strategiska beslut som gör att den tidigare värderingen inte

håller. (IT-bolag B)

Vi frågade även Revisor A och Revisor B32 vilka inre indikationer de anser
att företagen bör ta hänsyn till. Revisor A ansåg att företagen bör ta hänsyn
till indikationer motsvarande de i RR 17. Revisor B säger att det normala
enligt honom är att en tillgång tekniskt sett inte går att använda längre eller
att den skadats eller förstörts av någon anledning. En indikation genom
den interna rapporteringen att tillgångens avkastning är sämre än väntat
anser Revisor B är ovanligt.

4.3.6 Fastställda kriterier
Vi frågade företagen33 om det finns fastställda indikationer eller kriterier
som företaget tar hänsyn till vid en prövning av nedskrivningsbeslutet. Det
var dock inget av de tillfrågade bolagen som hade några fastställda
indikationer som de tog hänsyn till. De kommentarer som gavs var
följande: Fastighetsbolag A sa att de inte har några fastställda kriterier som
de tar hänsyn till, utom jämförelsen mellan det nya värdet och det bokförda
värdet. IT-bolag A säger att det egentligen inte finns några fastställda
kriterier, utom det som står i nedskrivningsrekommendationerna. IT-bolag
B menar att deras regelverk följer de lagar och rekommendationer som
finns.

4.3.7 Nedskrivningens storlek
Vid intervjuerna frågade vi företagen vad som bestämmer storleken på
nedskrivningen. Fastighetsbolag A sa att de skriver ner det bokförda värdet
till bedömt marknadsvärde eller verkligt värde om de har ett
nedskrivningsbehov, då det bokförda värdet överstiger marknadsvärdet.
                                                          
32 Redovisningskonsulten, se svar under rubriken yttre indikationer.
33 Kemibolag A har inte besvarat detta, då frågan tillkommit efter intervjun med företaget.
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När Skogsbolag A ska bestämma hur stor nedskrivningen ska vara blir det
en diskussion med bolagets revisorer i de svåra fallen, säger företaget.
Skogsbolag B säger att när det beslutats att en nedskrivning ska göras är
frågan hur stor nedskrivningen ska vara. Det lägsta kan sägas utgöras av
något slags slaktvärde, dvs. vad företaget kan få om de säljer ut
tillgångarna på andrahandsmarknaden. I övrigt är det vilket kassaflöde
enheten kan generera framöver som måste bedömas. Kemibolag A säger att
det ytterst är marknadsförutsättningarna som i sin tur leder fram till ett
kapacitetsbehov. För överbliven utrustning blir kapacitetsutnyttjandet lågt.
För sådan bedöms marknadsvärdet och bokfört värde, och skillnaden
mellan dessa blir nedskrivningsbehovet. I enlighet med försiktighets-
principen, valde IT-bolag A att använda det lägsta värdet av de två de fått
fram vid värderingen. Företaget har använt börskurs per den sista
december som bas för omvärderingen. Ett alternativ skulle kunna vara att
använda ett snitt eller kursen ett annat datum. Vilket som är mest lämpligt
får avgöras från fall till fall. IT-bolag B och C menar att värderingen av
tillgången bestämmer nedskrivningens storlek.

Revisor A säger att värdet bestämmer nedskrivningens storlek, då företaget
tar det högsta utav de värden de räknat fram, enligt RR 17, eftersom det är
det högsta värde de kan försvara. Storleken på nedskrivningen är helt
enkelt bokfört värde minus verkligt värde, enligt Revisor B.
Redovisningskonsulten säger att det är redovisat värde kontra återvinnings-
värdet, och om återvinningsvärdet är lägre blir det ett nedskrivningsbehov.
Svårigheten är att bestämma hur stort återvinningsvärdet är, och då framför
allt nyttjandevärdet.

4.3.7.1 Beloppsgräns
Vi ställde frågan om företagen har en gräns för hur stort beloppet måste
vara för att det ska vara intressant att ta upp det som en nedskrivning i
redovisningen, då begreppet väsentlighet finns inom redovisningen.

Inget av de intervjuade företagen34 säger sig ha någon specifik, fastställd
beloppsgräns. Fastighetsbolag A menar att de inte har någon fastställd
beloppsgräns eller procentsats, men vid en extern värdering brukar de säga
att ett marknadsvärde kan variera plus/minus 10 % jämfört med det värde
som fastställs. Någon större säkerhet finns inte. De skulle inte skriva ner
tillgången om skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde
motsvarade 5 %35 av det bokförda värdet och hamnade runt en miljon
                                                          
34 Kemibolag A har inte besvarat frågan.
35 Procentsats är vår uträkning med hjälp av från företaget angivna belopp.
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kronor. Den skulle behöva vara större för att en nedskrivning skulle göras.
Skogsbolag A säger att de egentligen inte har någon gräns, men om
beloppet är under en halv miljon kronor diskuteras inte en nedskrivning.
Skogsbolag B säger att de inte har någon gräns för hur stort beloppet måste
vara för att de ska göra en nedskrivning, men beloppet måste vara
materiellt. Även IT-bolag A säger att det ska vara materiellt. För deras del
innebär det att det måste vara ett antal miljoner kronor för att de ska göra
en nedskrivning. IT-bolag B säger att de inte har någon beloppsgräns,
däremot måste det vara väsentliga belopp. IT-bolag C kommenterade inte
sitt svar.

Vi frågade revisorerna hur stort beloppet måste vara för att de som
revisorer skulle påpeka att det behövs en nedskrivning. Revisor A säger att
de arbetar med vad de kallar väsentlighet och risk. Även Revisor B menar
att frågan är om beloppet är väsentligt. Deras definitioner på väsentlighet
var snarlika, varför endast en återges här:

”...för att det ska vara väsentligt är i princip definitionen att en
professionell extern läsare av årsredovisningen ska inte få en annan
uppfattning. Om han har samma uppfattning om nedskrivning görs eller
inte, då är det inte väsentligt för den professionella bedömaren. Och i det
läget så behöver inte vi påpeka det.”

Revisor B, (2001-04-19)

4.3.8 Problem och åtgärder
Nedan visas de problem företagen36 menar kan uppstå vid bedömningen av
om ett nedskrivningsbehov föreligger. Vi frågade även vad företagen gör
för att minska de upplevda problemen.

Fastighetsbolag A ansåg att det är ett problem att fastställa och verifiera
marknadsvärdet. Generellt är vissa typer av anläggningstillgångar inte så
lätta att göra en bedömning av värdet på. För att minska dessa problem
följer företaget en given modell som fastställts, vilket ger kontinuitet
genom åren.

Skogsbolag A såg ett problem i att värdera en anläggningstillgång ur
lönsamhetssynpunkt och att bedöma om det är konjunkturmässiga
nedgångar eller bestående. För att minska dessa problem görs uppföljning
av lönsamheten som följer samma mall som värderingen. Företaget menar
                                                          
36 Skogsbolag B och Kemibolag A har inte besvarat frågorna.
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dock att de inte kommer runt problemet helt då det även är yttre faktorer
som påverkar.

IT-bolag A säger att det är svårt att veta om det är rättvisande att använda
börsvärden. De anser det också vara svårt att bedöma framtida kassaflöden.
Företaget anser att det är svårt att göra någonting åt det. Vad de försöker
att göra är dock att se till utvecklingen av börsvärdet över en viss tid.
Värdering sker inte dag för dag, utan de måste kunna se att det verkligen är
en fundamental omvärdering omvärlden gjort. Vid värderingen av framtida
kassaflödet gäller det att ha budgets och annat som ger en bild av hur
framtiden kan tänkas se ut.

”Det viktigaste är att man inte tror att det värde som då står i
balansräkningen alltid är exakt rätt, för det är det inte. Ingen vet
egentligen. Inte förrän vi ska sälja de här tillgångarna – då kan vi veta att
vi faktiskt får ut det vi har bokfört det till.”

CFO, IT-bolag A, (2001-04-02)

IT-bolag B menar att förändringar i omvärlden är ett problem vid
bedömningen av om ett nedskrivningsbehov föreligger, därför gäller det att
hela tiden vara uppdaterad och helst ligga steget före de yttre förändringar
som kan påverka en värdering.

Enligt IT-bolag C kan en diskussion uppstå om ifall värderingen är riktig
eller ej, både internt och med t.ex. revisorn. För att mildra problemet ser
företaget till att ha en dialog innan beslut fattas och att använda extern
värdering.

Revisor A menar att problemet är att fastställa värdet då det är så många
osäkra parametrar i kalkylerna. Kalkylproblemen kan minskas genom att
göra värderingen varje år så att kalkylen uppdateras i och med att
omvärlden förändras.

Enligt Revisor B är det problem med att bedöma kassaflöde,
marknadsvärde, diskonteringsränta och vad som är en bestående värde-
nedgång. Goda kalkyler där så mycket information som möjligt beaktas
bidrar till att problemen minskar.

Redovisningskonsulten säger att det stora problemet är att bedöma
framtiden vad gäller det framtida kassaflödet. Problemet minskas genom
att dokumentera så långt som möjligt, så företaget kan gå tillbaka och se



Empiri

63

vad som gick fel. Företaget bör på bästa möjliga sätt försöka följa upp via
budget och prognoser, och kanske även ta hjälp av extern bransch-
information.

4.3.9 Hur ofta?
Hur ofta företagen gör en bedömning av om ett nedskrivningsbehov
föreligger varierar från en gång i månaden till en gång om året mellan de
intervjuade företagen. Nedan visas en bild av fördelningen. Fastighets-
bolag A har vi placerat vid ”1 gång/år”, då det endast är en gång per år som
de gör en omvärdering som kan leda till en nedskrivning, se nedan. IT-
bolag C har vi placerat på nivån varje kvartal, då de svarar vid varje
bokslutstillfälle. Då börsbolag lämnar kvartalsbokslut borde dock, enligt
vår mening, minst fyra gånger per år avses. Det faktum att vi gjort
tolkningar om dessa bolag markerar vi med en parentes.

Figur 8 Hur ofta företagen gör en bedömning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. Företagen har

förkortats med de första två bokstäverna plus A-C.

Fastighetsbolag A gör bedömningen vid varje kvartalsbokslut, men de gör
bara en marknadsvärdering en gång om året. Så i praktiken uppstår det inte
några nedskrivningar förutom vid helårsbokslutet, såvida det inte skulle bli
en ekonomisk kris eller något sådant. Skogsbolag A säger att det är årligen.
Skogsbolag B menar att det finns tre tillfällen då de särskilt uppmärk-
sammar nedskrivningsbehovet. Detta är vid årsbokslutstillfället, när de ser
över sina strategier och när de gör sin verksamhetsplan/budget. Beslutet
fattas sedan oftast i samband med ett bokslutstillfälle. Kemibolag A gör
bedömningen kvartalsvis. IT-bolag A talar om att värdering, åtminstone
vad gäller materiella tillgångar, görs vid varje bokslutstillfälle, dvs. varje
månad. IT-bolag B talar också om bedömning vid varje bokslutstillfälle,
men med det menar de fyra gångar om året. Även IT-bolag C, som svarat
skriftligt, menar att det är vid varje bokslut. Hur ofta detta är preciseras
dock inte. Då börsbolag lämnar kvartalsbokslut borde dock minst fyra
gånger per år avses, enligt vår uppfattning.

  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10      11      12

Sk. A
(Fa. A)

Sk. B IT AKe. A
IT B

(IT C)

   Gånger/år
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Revisor A svarar att ett företag bör göra en bedömning om huruvida
nedskrivningsbehov föreligger minst en gång om året. Revisor B anser att
det beror på bransch och vilken typ av anläggningstillgångar företaget har
hur ofta en bedömning bör göras. Om företaget har mycket anläggnings-
tillgångar bör en bedömning göras oftare och även då det är stora
prisfluktuationer bör bedömning göras oftare. I ett bolag som inte har
några väsentliga anläggningstillgångar är det inte väsentligt att göra
bedömning varje månad eller liknande. I ett bolag där anläggnings-
tillgångar är den mest väsentliga posten, som kanske ett fastighetsbolag, så
skulle han vilja se en bedömning varje halvår. Redovisningskonsulten
menar att företag borde göra en bedömning av om ett nedskrivningsbehov
föreligger i samband med varje delårsrapport.

4.4 Nedskrivning
4.4.1 Förekomsten av nedskrivningar i de studerade
företagen
I tabellen nedan visas vilka företag som har gjort nedskrivning och under
vilka år detta har gjorts. Där det står ett frågetecken har vi inte kunnat
utläsa om en nedskrivning har gjort i årsredovisningen. I rutan för det
totala antalet nedskrivningar har både summan med och utan den osäkra
nedskrivningen beräknats. Markeringen – betyder att vi ej gått igenom
årsredovisningen eller att det ej finns någon årsredovisning. En tom ruta
betyder att nedskrivning inte gjorts det året.
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Tabell 1 Vilka år nedskrivning gjorts

 1991 1996 1999 2000
Skogsindustri     
Skogsbolag A  X X  
Skogsbolag B   X X
Skogsbolag C -  X -
Skogsbolag D   X -
Fastigheter och bygg     
Fastighetsbolag A -  - X
Fastighetsbolag B  ? X -
Fastighetsbolag C - - X -
Fastighetsbolag D   ? -
Fastighetsbolag E   X  
Kemi och läkemedel     
Kemibolag A    X
Kemibolag B   X -
Kemibolag C X  X -
Kemibolag D   X -
Kemibolag E    X
Data och IT     
IT-bolag A - -  X
IT-bolag B    X
IT-bolag C - -  X
IT-bolag D - - X X
IT-bolag E - -  X
Totalt 1 1 el. 2 11 el. 12 9

När vi frågade företagen om nedskrivningar förekommer ofta i deras
företag var det enbart Skogsbolag A som ansåg att nedskrivningar är något
som förekommer ofta i deras företag. Detta företag angav att de gjorde
nedskrivningar ungefär vartannat år på något objekt.

På frågan om nedskrivningar förekommer ofta i andra företag svarade alla
företag, utom Skogsbolag A, att de inte ansåg att det var något vanligt
förekommande. Skogsbolag A ansåg att nedskrivningar är något som borde
finnas i alla branscher. IT-bolag A sa sig tro att det var möjligt att
nedskrivningar är vanligare för konsult- och tjänsteföretag. Företaget
trodde även att det kommer att fortsätta att vara så. IT-bolag A säger att
deras tillgångar främst är personal vilka normalt inte redovisas som
tillgångar i bokföringen. När företaget köper konsultföretag får personalen
ändå ett värde i form av goodwill. Det är svårt att värdera, behålla och
underhålla dessa tillgångar, vilket leder till att det är vanligt och det
kommer att bli vanligare med nedskrivningar av goodwill, enligt IT-bolag
A.

IT-bolag B menade att nedskrivningar av goodwill kommer att bli
vanligare framgent. Fastighetsbolag A hänvisade till sin bransch där det
just nu är en uppgående marknad, varför nedskrivningsbehovet enligt



Empiri

66

företaget inte är så stort i deras bransch idag. Enligt Kemibolag A:s37

bedömning används detta instrument (nedskrivning) inte så ofta. Företaget
menar att frågan om nedskrivning oftast ställs när företaget kommit i
speciella situationer, t.ex. att marknaden viker kraftigt eller produktion har
flyttat till en annan region. Övriga bolag kommenterade inte sitt svar.

Ingen av revisorerna tror att nedskrivningar är särskilt vanliga. Revisor B
anser att det beror lite på branscher och konjunkturer hur vanligt det är.
Även Redovisningskonsulten ansåg att det inte är särskilt vanligt
förekommande och menade också att nedskrivningar har med konjunkturen
att göra.

4.4.2 Borde nedskrivningar förekomma oftare?
Det är bara ett av de intervjuade företagen (Skogsbolag A) som anser att
nedskrivningar borde förekomma oftare.

…”jag menar alla företag gör väl kanske mer eller mindre misslyckade
investeringar ibland som inte blev det som man hade förväntat sig. Och
borde då kanske ligga till underlag för en annan avskrivningsplan än vad
man egentligen har ursprungligen.”

Redovisningschef, Skogsbolag A, (2001-04-09)

De övriga intervjuade företagen menar dock att nedskrivningar inte borde
förkomma oftare.

Fastighetsbolag A menar att deras priser fluktuerar i cykler och att
nedskrivningsbehovet generellt sätt blir större i en nedgång. Han anser att
detta kommer att bli tydligare när den nya rekommendationen kommer i
bruk eftersom den innebär en strängare syn enligt hans bedömning.

                                                          
37 Frågan till Kemibolag A var lite annorlunda formulerad. Den löd: Förekommer nedskrivningar ofta i
allmänhet?
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Skogsbolag B:s kommentar till frågan var:

”Nej, jag tycker inte att det borde förekomma särskilt ofta. För det är ju en
indikation på missbedömning på något sätt. Och ibland kan man ju inte
förutse och omvärlden ändrar sig på ett sätt som man inte kan bedöma.
Men det är en indikation på att någonting har gått snett vid något tillfälle.
Och ibland finns det ingen annan utväg än att man gör en nedskrivning,
och då måste man göra det.”

- - -
”Och det är ju ofta ett resultat av att man har försökt alla andra vägar
men det har inte gått.”

Ekonomi- och finansdirektör, Skogsbolag B, (2001-04-05)

Kemibolag A ställer sig frågan om det skulle vara en fördel att göra väldigt
täta bedömningar då detta kanske skulle leda till att konsekvenserna inte
skulle bli så kraftiga. Å andra sidan är frågan hur väl företagen kan göra en
sådan bedömning:

”Man vill ju inte se en situation där värdena åker upp och ner beroende
på att man bedömer marknaden lite olika från kvartal till kvartal.”

CFO, Kemibolag A, (2001-03-27)

Kemibolag A anser därmed att det är svårt att dra gränsen för hur ofta en
bedömning ska göras. IT-bolag A, som inte anser att nedskrivningar borde
förekomma oftare, anser att det finns en risk att förledas att tro att företag
har en bättre möjlighet att bedöma värdet på tillgångar än vad de
egentligen har. Därmed kan det framstå som att det är mer rätt än det
faktiskt är. IT-bolag A menar att det är svårt att bedöma kassaflöden och
hur en bransch ser ut om t.ex. 30 år. IT-bolag B anser inte att det borde
förekomma oftare, utan att det ska ske när förutsättningarna för de
planenliga avskrivningarna har förändrats. IT-bolag C säger sig inte ha
några synpunkter om detta.

Revisor A svarade att han inte anser att nedskrivningar borde förekomma
oftare i de företag som han arbetar som revisor åt. Hans argument var:

”Jag menar, jag skriver ju på årsredovisningar och attesterar de värdena
som finns i balansräkningen och det innebär att jag accepterar ju de
värden som finns där och omvänt så finns det inget nedskrivningsbehov.”

Revisor A, (2001-04-18)



Empiri

68

Revisor B säger sig inte kunna svara generellt för börsbolag, men menar att
en del företag inte går igenom sina anläggningstillgångar för att bedöma
om ett nedskrivningsbehov föreligger. Redovisningskonsulten menar att
det är svårt att svara på frågan om nedskrivningar borde förekomma oftare,
eftersom han anser att det eventuellt finns ett motsatsförhållande mellan
lagstiftningen och RR 17. Enligt redovisningskonsulten ska en nedskriv-
ning ske när värdenedgången är bestående enligt lagstiftningen, medan en
nedskrivning ska göras så fort företaget ser värdenedgången enligt RR 17.
Redovisningskonsulten menar att detta inte riktigt hänger ihop och därmed
är frågan svår att besvara.

4.5 Uppföljning
4.5.1 Reversering
Fem av företagen i vår dokumentstudie har skrivit i årsredovisningen att
nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Övriga företag har inte
kommenterat nedskrivning i sin årsredovisning. Tre företag kommenterar
reversering i årsredovisningen.

Fastighetsbolag D skriver att nedskrivningar som gjorts på fastighet vilken
redovisas som anläggningstillgång reverseras i enlighet med årsredovis-
ningslagen, då grunden för nedskrivningen helt eller delvis inte längre
kvarstår. Detta sker även vad avser nedskrivningar som skett före
årsredovisningslagens ikraftträdande. Nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång.

I Fastighetsbolag E sker nedskrivning vid bestående värdenedgång.
Reversering av nedskrivning sker när grunderna för nedskrivningen, helt
eller delvis, har bortfallit.

Även Skogsbolag A skriver att nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång.

Skogsbolag C gör en individuell värdering av koncernens operativa
enheter, varvid det identifieras enheter med övervärden såväl som enheter
med undervärden i förhållande till bokfört värde.

Skogsbolag D kommenterar både nedskrivning och reversering. De
redovisar värdeminskning när det bokförda värdet överstiger återanskaff-
ningsvärdet. De bedömer tillgångarnas värde vid varje bokslutstillfälle för
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att avgöra om det finns några indikationer på värdeminskning. Tidigare
värdeminskning återförs om återvinningsvärdet bedöms ha ökat.

Kemibolag D kommenterar bara nedskrivning i sin årsredovisning. De
skriver att de med jämna mellanrum gör en översyn av den beräknade
livslängden för enskilda produktiva tillgångar och att alla deras anlägg-
ningstillgångar granskas avseende nedskrivningsbehov om det finns tecken
på att det bokförda värdet understiger det verkliga värdet.

IT-bolag C och IT-bolag D skriver i sina årsredovisningar att nedskrivning
sker vid bestående värdenedgång.

Tre av företagen i vår dokumentstudie har gjort reversering i bokslutet för
år 1999. Det var dock inget av de intervjuade företagen som hade gjort en
reversering. Skogsbolag B var det enda företag som kommenterade frågan.
Företaget kommenterade reversering på följande sätt:

”Så det är ju noggranna bedömningar gjorda och man kan säga att det
enda problemet är så att säga oftast om man tvingas att skriva ner eller
avveckla, lägga ner någon verksamhet så blir det oftast dyrare än vad man
tänkt sig. Det blir alltid oförutsedda poster och risken är att det tar lite
längre tid innan man är av med det. Jag har knappast hört talas om någon
som kom bättre ut än vad man har gjort. Men teoretiskt sätt kan det ju
tänkas.”

Ekonomi- och finansdirektör, Skogsbolag B, (2001-04-05)

4.5.2 Uppföljning av nedskrivningsbeslutet
Vi frågade företagen38 hur de kontrollerar om anledningen till
nedskrivningsbeslutet kvarstår. Vi fick skiftande svar från företagen.
Enligt Fastighetsbolag A sker den uppföljning som görs genom att
företaget återigen gör en värdering på samma sätt som vid det tillfälle
nedskrivningen gjordes. Skogsbolag A säger att de egentligen inte alls
kontrollerar att anledningen till nedskrivningsbeslutet kvarstår. Har de en
gång gjort en nedskrivning så har de gjort det. Skogsbolag B är inne på
samma spår som Fastighetsbolag A, och menar att det blir som en omvänd
process, där de följer verksamhetens lönsamhet och i så fall konstaterar att
lönsamheten rätat upp sig. Kemibolag A säger att de ännu inte gjort någon
uppföljning eftersom de inte gjort nedskrivning tidigare, men att det blir en
ny bedömning av den framtida marknaden och kapacitetsutnyttjandet. Om
                                                          
38 IT-bolag C har inte besvarat frågan.
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då något har förändrats drastiskt så att nedskrivningarna byggde på
felaktiga förutsättningar skulle de fundera över hur de skulle kunna göra
det annorlunda. IT-bolag A och B anser, liksom Fastighetsbolag A, att
uppföljningen görs genom en ny värdering, som går till på samma sätt som
vid nedskrivningen.

4.6 Påverkande faktorer
4.6.1 Regler och rekommendationer
Nedan återges de lagar och regler som företagen i årsredovisningen anger
att de följer. Många av företagen skriver att de använder flera av de
nedanstående alternativen. I alla årsredovisningar, där företagen valt att
tillämpa svenska regler, står det i revisionsberättelsen att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.

Tabell 2 De lagar och rekommendationer företagen använder

Årsredovisningslagen 17

Redovisningsrådet 16

Bokföringsnämnden 4

Föreningen Auktoriserade Revisorer 3

IASC 3

Övrigt 3

I gruppen övrigt ingår: UK GAAP, Netherlands Accounting Standardbord
och Sveriges byggindustriers branschrekommendationer. Ett företag
skriver att de tillämpar både IASC:s och Redovisningsrådet rekommen-
dationer.

IT-bolag B påpekade vid intervjun att alla börsbolag har avtal med börsen
om vilka regler de måste följa. Enligt detta noteringsavtal förbinder sig alla
börsbolag att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer. IT-bolag C
sa sig använda FAR:s regler utöver Redovisningsrådet och börsens
regelverk. Av de 19 studerade företagen är det bara ett företag, Fastighets-
bolag A, som har valt att tillämpa Redovisningsrådets rekommendation nr
17, Nedskrivningar, i förväg, förutom de tre företag som tillämpar IASC:s
regler. Skogsbolag B svarade i intervjun att de normalt inte tillämpar
principer förrän de behöver det, men de har undersökt den i förväg. IT-
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bolag A och IT-bolag B säger vid intervjun att de i vissa fall har tagit
hänsyn till RR 17 under bokslutet för år 2000. IT-bolag A sa:

”I och med att vi har gjort en värdering av goodwill som i stort sätt utgår
från den här RR 17. Det är inte så stor skillnad, men lite.”

CFO, IT-bolag A, (2001-04-02)

Ingen av de två revisorerna har någon uppfattning om hur många som har
börjat tillämpa RR 17 i förväg. Revisor A sa att börsnoterade bolag oftast
bara skriver ut att de tillämpar Redovisningsrådet rekommendationer i
årsredovisningen. De skriver oftast inte ut att de använder andra
rekommendationer eller lagar, även om de gör det. Revisor B påpekade
dock att vissa företag tillämpar RR 17 genom att de följer IAS regler, även
om rekommendationen inte har trätt i kraft i Sverige. Redovisnings-
konsulten menar att han fått en känsla av att de företag, som gjort
nedskrivningarna år 2000, i stor utsträckning tagit hänsyn till RR 17. Det
han utgår ifrån är de företag han arbetat med och vad han läst i tidningar.

4.6.2 Grundläggande principer
Tre av de intervjuade företagen (Skogsbolag A, Kemibolag A och IT-bolag
B) har inte några uttalade grundläggande principer som de följer.
Kemibolag A var det enda av de tre som kommenterade frågan:

”…vi kör det här ganska streight enligt fastlagda principer och händer
inget särskilt, som behov av nedskrivningar eller sådant, så tycker inte jag
att försiktighetsprincipen och sådana principer har någon tyngre inverkan
egentligen.”

CFO, Kemibolag A, (2001-04-02)

Av de intervjuade företag som säger sig se till de grundläggande
principerna, dvs. Fastighetsbolag A, Skogsbolag B, IT-bolag A och IT-
bolag C väger försiktighetsprincipen tyngst hos tre av företagen.
Fastighetsbolag A ansåg istället att matchningsprincipen vägde tyngst, men
de tog även hänsyn till försiktighetsprincipen. Skogsbolag B nämner även
principen om verkligt värde eller marknadsvärde och väsentlighets-
principen under intervjun, som andra principer de tar hänsyn till.
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Revisor A hänvisade till årsredovisningslagens 2 kap. 4§, där principerna
finns återgivna och 2 kap. 3§ står begreppet rättvisande bild. Han menar att
där står exakt vilka principer som ska gälla.39

4.7 Årsredovisningen
4.7.1 Intressenter
När vi frågande de intervjuade företagen vem de i första hand riktar
informationen i årsredovisningen till var alla överens om att det var
aktieägarna och aktiemarknaden som kom i första hand. Fyra av de
intervjuade företagen ville dock även framhäva andra intressenter så som
nuvarande anställda, potentiella anställda och kunder. Skogsbolag A menar
att årsredovisningen är ett slags reklammaterial för deras företag.
Företagen menade alltså att aktieägarna kommer först, men att
årsredovisningen även är till för andra intressenter.

4.7.2 Hänsynstagande till intressenternas
informationskrav
På frågan om företagen tar hänsyn till vilken information som
intressenterna vill ha svarade alla de intervjuade företagen40 ja.

Fastighetsbolag A påpekade att lagar och rekommendationer gör att
årsredovisningen måste se ut på ett visst sätt. Utöver det försöker de
tillfredsställa kraven från Aktiespararna.

Skogsbolag A påverkas av de tester som görs på årsredovisningar. Detta
gör även Skogsbolag B. De menar att Aktiespararnas utvärdering är en bra
feedback som företagen får varje år. De brukar även dokumentera de frågor
som kommer upp vid analytikerpresentationer för att sedan försöka ta
hänsyn till detta i nästa årsredovisning.

IT-bolag A menar att företaget får impulser om vad de ska ha med för
information på många olika sätt. Företaget kommenterade att lagar och
rekommendationer gör att årsredovisningen ser ut på ett visst sätt.
Företaget för även en dialog med analytiker, men anser dessutom att det är
viktigt vad företaget i sig vill ha med för information i årsredovisningen.

                                                          
39 Revisor B och Redovisningskonsulten har ej besvarat denna fråga.
40 Kemibolag A har inte besvarat detta, då frågan tillkommit efter intervjun med företaget.
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IT-bolag B säger att de följer lagar och förordningar. Ett svar som kan
sammanfattar huruvida de intervjuade företagen tar hänsyn till sina
intressenters åsikter är det som externredovisningsansvarig på IT-bolag B
påpekade under intervjun:

”Man vill ju ha goda betyg för det man gör. Så det är klart att den
påverkas vad folk säger, tycker och tänker.”

Externredovisningsansvarig, IT-bolag B, (2001-04-02)

IT-bolag C har kontakt med börsen och analytikerföreningen för att ta reda
på vilken information som intressenterna vill ha.

Fyra av de sex intervjuade företagen har en dialog med analytiker för att
höra deras åsikter och på så sätt kunna göra förbättringar. Tre av företagen
tar hänsyn till positiv och negativ kritik som Aktiespararna och andra
”poängbedömare” av årsredovisningar ger. Tre företag säger att lagar och
rekommendationer påverkar innehållet i årsredovisningen.

4.7.3 Överväganden vid utformning av
årsredovisningen
När vi frågade företagen41 vilka överväganden företaget gör när de
bestämmer vilken mängd och vilken typ av information som ska lämnas ut
i årsredovisningen blev svaren skiftande.

Fastighetsbolag A anser att det är viktigast att kapitalmarknaden får rätt
information så att intressenterna kan göra en värdering av deras aktie, men
väger detta mot affärsmässigheten och lämnar inte ut någon information
som kan påverka affärerna negativt.

Skogsbolag A menar att det är en mängd överväganden som görs när det
gäller informationen i årsredovisningen. Dels ur konkurrenssynvinkel om
hur öppna de ska vara, dels storlek eller antal sidor. De gör en planering
om vad de ska ha med och hur omfattande det ska vara. Med antal sidor
ökar kostnaderna, vilket företaget har i åtanke vid utformningen, men först
och främst kommer lagar och rekommendationer för detta företag.

Skogsbolag B förde ett liknande resonemang som Fastighetsbolag A och
menade att de ville lämna information så att deras aktieägare ska kunna
bilda sig en egen uppfattning av vad företaget gör och står för, för att de
                                                          
41 Kemibolag A har inte besvarat detta, då frågan tillkommit efter intervjun med företaget
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lättare ska kunna bedöma företaget över tiden. Skogsbolag B sa sig gå
igenom föregående års årsredovisningar och undersöker vad som är bra
respektive dåligt och vad de kan göra för att förbättra den kommande år.
Skogsbolag B undersöker även hur årsredovisningarna kan göras mer
pedagogiska, kombineras osv. och vilken omfattningen olika avsnitt ska
ha. Skogsbolag B säger att det finns lagar som de måste följa och det finns
även praxis på hur börsbolag redovisar olika saker. Även ledningen och
styrelsen kommer med synpunkter om vad som ska finnas med i
årsredovisningen.

IT-bolag A talade om olika nivåer som företaget tar hänsyn till :

”…vi har en mininivå som ska in. Där följer vi rekommendationer, regler
och sådant. Sedan är det nästa nivå: Vad är det vi borde ha med? Där är
det övervägande som har att göra med framför allt vad vi kan ta fram, vad
vi praktiskt möjligt ur redovisningssystem och andra informationssystem
och som vi därmed med säkerhet kan säga att det är det här som är rätt.
Det här gäller för [IT-bolag A]. Och sen den tredje nivån det är vad vi vill
föra fram också, inte minst i styrelsen, vad de tycker är viktigt, men även
företagsledningen vad vi tycker är viktigt framför allt.”

CFO, IT-bolag A, (2001-04-02)

IT-bolag B anser att årsredovisningen i framtiden kommer att bantas rejält
och att det är via hemsidan som informationen kommer att distribueras om
några år, istället för att distribueras i pappersform. De kommer dock att
behålla den nuvarande formen på årsredovisningen så länge deras
aktieägare vill det. På IT-bolag B läser de andra företags årsredovisningar
för att se vad som kan förbättras i deras egen. De följer även regelverket
som är uppsatt för börsnoterade företag.

IT-bolag C svarade som följer på frågan om vilka överväganden de gör vid
utformningen av årsredovisningen:

”Att vi följer börsavtalet med den information vi lämnar så att all
kurspåverkande information redan tidigare är känd genom pressreleaser,
kommunikéer etc. Samt att årsredovisningen har ett bra läsvärde och
innehåller all väsentlig information om verksamheten utöver det som ska
redovisas enligt årsredovisningslagen.”

CFO, IT-bolag C (2001-05-02)
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Sammanfattningsvis kan sägas att fem av de sex intervjuade företagen
hänvisade till lagar och rekommendationer som det måste följa. Två
företag påpekade att de ville att aktieägarna och kapitalmarknaden skulle
får rätt information. Två företag överväger hur mycket information de ska
lämna ut då de inte vill ge för mycket information till konkurrenter. Två
företag menar att ledning och styrelse påverkar beslutet om vad som ska
finnas med i årsredovisningen.

4.7.4 Hur företagen anger värderingsprinciper i
årsredovisningen.
Vi har använt årsredovisningen för de år företagen gjort en nedskrivning,
antingen 1999 eller 2000. Vi har inte gått igenom alla företag för år 2000,
se tabell 1. Skogsbolag B och IT-bolag D har gjort nedskrivning både år
1999 och 2000. Vi har valt att studera årsredovisningar för år 2000 för
dessa bolag. Detta gäller även texten under rubrik 4.7.5 och 4.7.6.

4.7.4.1 Anskaffningsvärde
Som nämnts tidigare skriver 14 av de 19 företagen i vår dokumentstudie,
att de använder anskaffningskostnaden med avdrag för planenliga
avskrivningar för värdering av tillgångar. En del av dessa företag skriver
även att avskrivningarna är baserade på ekonomisk livslängd. För nästan
alla dessa företag är det den enda informationen de ger om värderingen av
tillgångarna i årsredovisningen. Fastighetsbolag B anger bara en definition
på vilka fastigheter som anges under anläggningstillgångar och
procentsatser för avskrivning på tillgångarna. Fastighetsbolag C är ett av
de 14 företag som använder anskaffningskostnaden. De beskriver även vad
som ingår i anskaffningsvärdet till skillnad från de övriga bolagen.
Skogsbolag A kommenterar enbart avskrivningar och tar inte upp
anskaffningsvärdet.

4.7.4.2 Värdering
Fastighetsbolag A har en mycket utförlig sida om värdering i sin
årsredovisning. Företaget beskriver värdet på fastigheterna genom en
modell. Nedskrivningen kommenteras dock inte nämnvärt. Fastighets-
bolag C gör, enligt deras årsredovisning, dels en extern värdering och dels
en intern värdering. I den externa värderingen görs en fullständig värdering
av cirka en tredjedel av fastigheterna. I denna del gör det externa
värderingsbolaget en bedömning av marknadsvärdet för koncernen. För de
övriga fastigheterna görs en mer översiktlig typ av värdering där varje
fastighet värderas utifrån befintliga hyror och driftnetton utan besiktning.



Empiri

76

Fastighetsbolag D skriver att värderingen sker med utgångspunkt från
långsiktigt rimliga avkastningskrav, bedömda hyresintäkter med hänsyn
tagen till reducerande räntebidrag samt vakansgrader i ett tioårsperspektiv.
Bedömningen av verkligt värde på förvaltningsfastigheter i Fastighets-
bolag E, har sin utgångspunkt i respektive marknads avkastningskrav.
Varje fastighet bedöms för sig. De övriga bolagen har bara skrivit ut att de
använder anskaffningskostnaden vid värdering av tillgångar.

IT-bolag A har flera värderingsmetoder vid företagsförvärv. Alla har sin
utgångspunkt i aktiemarknadens värdering av företaget. Företaget tar
hänsyn till förvärvsföretagets finansiella situation och förutsättningar vid
värderingen. IT-bolag A och IT-bolag D har båda gjort en kortfattad
förklaring till hur justeringen av tillgångarnas värde gått till vid
nedskrivningen i sina årsredovisningar. IT-bolag A har använt aktiekursen
vid årets utgång och gjort en bedömning av nyttjandevärdet på förvärvade
bolag. IT-bolag D har beräknat nuvärdet på framtida kassaflöden.

Fastighetsbolag D och IT-bolag B prövar årligen den förvärvade
goodwillens bokförda restvärde och om behov skulle uppstå kommer en
nedskrivning eller justering av avskrivningsplanerna att ske. Huvuddelen
av Kemibolag B:s koncernutgifter för forskning och utveckling belastar
rörelsens kostnader omedelbart när de uppstår. Goodwillen för Kemibolag
C belastar eget kapital direkt. IT-bolag D skriver att deras immateriella
anläggningstillgångar omprövas varje år och kostnadsförs om förutsätt-
ningarna för aktivering förändras. Koncernens goodwill värderas genom
att nuvärdet av förväntade kassaflöden från de förvärvade bolagen
beräknas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer.

4.7.5 Hur nedskrivningen redovisas i årsredovisningen
Tabellerna i detta avsnitt visar hur företagen redovisar sina nedskrivningar.

4.7.5.1 Resultaträkningen
När vi gick igenom årsredovisningarna för att se hur många företag som
redovisar nedskrivningen på något sätt via resultaträkningen och hur
många företag som inte gör det blev utfallet så som redovisas nedan, i
tabell 3.
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Tabell 3 Om nedskrivningar anges i resultaträkningen

Antal

Angav nedskrivningen i resultaträkningen 15

Angav ej nedskrivningen i resultaträkningen 4

Totalt 19

I tabellen nedan återges vilka rubriker i resultaträkningen som
nedskrivningen redovisades under. I denna ingår de 15 företag som angav
nedskrivningen i resultaträkningen.

Tabell 4 Rubrik som används för nedskrivning i resultaträkningen

Antal

Nedskrivning 6

Avskrivning och nedskrivning 2

Avskrivning 2

Jämförelsestörande post 4

Värdejustering på fastighet 1

Totalt 15

Det var tre kemibolag och ett fastighetsbolag som inte angav den
nedskrivningen de gjort i resultaträkningen. Två av kemibolagen följer
utländska regler, Kemibolag A måste dock följa svenska regler. I
Kemibolag A:s årsredovisning står det inget om någon nedskrivning.
Däremot går det att utläsa av deras bokslutskommuniké att de gör en
nedskrivning på utrustning på 100 Mkr som ska redovisas i den
jämförelsestörande posten. I noten till den jämförelsestörande posten i
årsredovisningen finns det dock ingen post som heter nedskrivning. Vi
kontaktade företagets CFO för att få klarhet i frågan. Han svarade att deras
nedskrivning ligger i posten ”Avsättning till omstruktureringsreserv” som
totalt är cirka 130 Mkr under noten jämförelsestörande post. Alltså finns de
100 Mkr i nedskrivning i de 130 Mkr. De övriga 30 Mkr utgörs av andra
framtida kostnader som inte har med nedskrivningen att göra. Vad
avsättning till omstruktureringsreserv innehåller framgår inte av
årsredovisningen.
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I tabellen nedan visas hur många företag som hänvisade till not från
resultaträkningen (RR) där det gick att läsa om företagets nedskrivning.
Tabellen visar även hur många företag som inte hänvisade till någon not.

Tabell 5 Om hänvisning till not finns i resultaträkningen

Antal

Hänvisade till not från RR 13

Hänvisade ej till not från RR 6

Totalt 19

13 företag hänvisade från resultaträkningen till not. I tabellen nedan
redovisas namnet på den not till vilken företagen hänvisade från
resultaträkningen

Tabell 6 Rubrik på noten

Antal

Nedskrivning 3

Jämförelsestörande poster 5

Materiella anläggningstillgångar 2

Goodwill 2

Värdejusterande, fastigheter 1

Fastigheter 1

13 företag har en not som kan kopplas till resultaträkningen. Skogsbolag B
hänvisade till två noter från resultaträkningen: jämförelsestörande post och
materiella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar stod hos
Skogsbolag B vid raden avskrivning av anläggningstillgångar enligt plan.
Därmed blir det 14 hänvisningar i tabellen ovan. IT-bolag C och IT-bolag
D har inte hänvisat till not från resultaträkningen. De har dock redovisat
sin nedskrivning som en egen post –”nedskrivning”- så storleken på
nedskrivningen går att utläsa i resultaträkningen, vilket det inte gör hos
alla de bolag som har hänvisat till not från resultaträkningen.

Båda revisorerna ansåg att en nedskrivning ska redovisas via
resultaträkningen. Revisor A anser att företagen bör redovisa på det sätt
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som RR 17 förespråkar. Hur företagen redovisar det beror på vilken typ av
resultaträkning företaget använder, enligt Revisor A då nedskrivningen
inte hamnar på samma ställe. Revisor B säger följande om redovisningen
av nedskrivningar:

”Jag tycker att om det inte finns någon särskild rad i resultaträkningen så
bör det finnas i not. Det är också en fråga om väsentligt eller inte. Är det
små belopp spelar det inte mig någon roll om det finns med eller inte.”

Revisor B, (2001-04-19)

Redovisningskonsulten menade att det var mest intressant med stora poster
och att företagen bör redovisa nedskrivningen i jämförelsestörande poster.
Han menade att företagen vid väsentliga poster borde visa hur de har gjort
efter upplysningskraven i RR 17.

4.7.5.2 Balansräkningen
Tabellen nedan visar hur många företag som hänvisade till not i
balansräkningen (BR), i vilken det gick att läsa om företagets
nedskrivning. Tabellen visar även hur många företag som inte gjorde detta.

Tabell 7 Om hänvisning till not finns i balansräkningen

Antal

Hänvisade till not från BR 17

Hänvisade ej till not från BR 2

Totalt 19

Vid undersökningen av årsredovisningar framkom det att 17 av de 19
företagen hänvisade till not i balansräkningen. Fastighetsbolag C har
hänvisat till samma not både i resultaträkningen och i balansräkningen.
Kemibolag A och C har inte hänvisat till not från balansräkningen.
Kemibolag A visar inte nedskrivningen och Kemibolag C visar bara i not
att de gjort en nedskrivning, utan att någon hänvisning görs från
balansräkningen till denna not. De är alltså inte representerade i tabell 8
nedan. Tio företag har hänvisat till noter från både resultat- och
balansräkning. Skogsbolag C och Kemibolag D hänvisade till flera noter
t.ex. både materiella och immateriella tillgångar. Därmed är det flera poster
i tabellen nedan än vad det finns företag som hänvisat till not i
balansräkningen. I tabellen nedan visas rubrikerna på de noter företagen
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hänvisade till från balansräkning och hur många företag som hänvisade till
varje post.

Tabell 8 Rubriker som används i not till balansräkningen

Antal

Materiella anläggningstillgångar 7

Immateriella anläggningstillgångar 2

Goodwill 4

Goodwill och övriga immateriella tillgångar 1

Byggnad och mark 2

Anläggningstillgångar och omsättningsfastigheter 1

Anläggningstillgångar 1

Fastighetsbolag D har enbart redovisat sin nedskrivning i not till
materiella anläggningstillgångar. Problemet är att de redovisar nedskriv-
ning och avskrivning på samma rad vilket gör att det inte går att utläsa av
årsredovisningen om företaget gjort någon nedskrivning eller ej. Posten
avskrivning/nedskrivning finns under flera av anläggningstillgångarna.

Redovisning av nedskrivning i två noter
Skogsföretag B, Skogsbolag D och Kemibolag E redovisar sin ned-
skrivning på två ställen, men siffrorna skiljer sig åt. Skogsbolag B
redovisar sin nedskrivning i noten till jämförelsestörande post och noten
materiella anläggningstillgångar. De kommenterar dock nedskrivningen i
förvaltningsberättelsen, där de skriver siffran från den jämförelsestörande
posten. Skillnaden är på 3 MSEK. Skogsbolag D redovisar alla sina
nedskrivningar både i noten till nedskrivningsposten och i posten för
materiella anläggningstillgångar. Det går inte att utläsa i årsredovisningen
vilken siffra som är den rätta. Skillnaden är på ungefär 11 MSEK. Kemi-
bolag E redovisar nedskrivningen både i noten jämförelsestörande post och
i noten materiella anläggningstillgångar. Det går inte att utläsa vilken siffra
som är den rätta. Skillnaden är på 2 MSEK.

Nedan visas hur många av företagen som kommenterade nedskrivningen i
förvaltningsberättelsen och hur många som inte gjorde det:
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Tabell 9 Om nedskrivningen angavs i förvaltningsberättelsen

Antal

Kommenterade i förvaltningsberättelsen 9

Kommenterade inte 10

Totalt 19

Fyra av företagen kommenterar bara storleken på nedskrivningen, ett
kommenterade bara orsaken till nedskrivningen och de andra fyra
företagen beskriver både storleken på nedskrivningen och orsaken till
nedskrivningen.

En annan plats i årsredovisningen där företagen har kommenterat
nedskrivningen är i avsnittet ”kommentarer till resultaträkningen”.
Fastighetsbolag A skriver i detta avsnitt ut orsaken till sin nedskrivning
och beskriver storleken på nedskrivningen i förvaltningsberättelsen.
Kemibolag B skriver ut storleken på nedskrivningen i avsnittet
”kommentarer till resultaträkningen”.

4.7.6 Orsaken till varför en nedskrivning skett

Tabell 10 Antal företag som redovisade orsak till nedskrivning

Antal

Redovisade orsak 7

Redovisade ej orsak 12

Totalt 19

I tabellen ovan redovisas hur många företag i vilkas årsredovisning vi
kunde utläsa orsaken till varför en nedskrivning gjorts och i hur många
företags årsredovisning vi inte kunde utläsa detta.
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Tabell 11 Var orsaken till nedskrivningen redovisades i årsredovisningen

Antal

Förvaltningsberättelsen 5

I not till jämförelsestörande post 1

I kommentarer till resultaträkningen 1

Totalt 7

Tabellen ovan visar var vi fann att företagen angav orsaken till
nedskrivningen i årsredovisningen. Det var sju företag i vilkas
årsredovisningar vi kunde utläsa orsaken till deras nedskrivning. Nedan
återfinns de orsaker företagen angav i sina årsredovisningar.

• ”Nedskrivningarna har skett för att anpassa redovisningen till
Redovisningsrådets kommande rekommendation om nedskriv-
ningar” (Fastighetsbolag A)

 

• ”Mot bakgrund av svag lönsamhet i vissa delar av [Skogsbolag C:s]
verksamhet samt aktiebolagslagens och årsredovisningslagens krav
på regelbunden prövning av anläggningsvärden har koncernens
anläggningsvärden setts över. Då lagstiftning och rekommendationer
inte medger kvittning av över- och undervärden har resultatet
belastats med kostnader för nedskrivning utan beaktan av befintliga
övervärden.” (Skogsbolag C)

 

• ”Avsättning för omorientering av verksamhet inom [ett dotterbolag]
mot en smalare bas med lönsamma [centra] och nedskrivning av
vissa tillgångar och fodringar med hänsyn för utsikterna för
verksamheten.” (Kemibolag D)

 

• ”Marknaden har gjort en genomgripande omvärdering av hela
branschen och styrelsen har därför beslutat att anpassa det i
balansräkningen upptagna värdet på förvärvade bolag till rådande
marknadsläge.” (IT-bolag A)

 

• ”Många av de tidiga internetprojekten har som befarats haft en hög
riskfaktor och många s.k. dotcom-företag har drabbats av betalnings-
svårigheter. Sammantaget har detta resulterat i att [IT-bolag B]
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under året tvingats göra nedskrivningar av större omfattning än
normalt.” (IT-bolag B)

 

• ”Vid denna genomgång har framkommit att redovisad goodwill
hänförlig huvudsakligen till […] förvärv i Sverige och Norge under
1999 inte kunnat motiveras varför en nedskrivning på 1777 Mkr har
genomförts.” (IT-bolag D)

 

• ”Nedskrivningen motiveras av marknadens ändrade krav på
kompetens och integrationsförmåga hos sina IT-leverantörer, men
även av finansmarknadens förändrade värdering av internetkonsulter
som skett under året.” (IT-bolag E)

Det är flera företag som har gjort betydande nedskrivningar utan att
kommentera det. Bland annat har IT-bolag C skrivit ner all sin
koncernmässiga goodwill som utgör 100 %42 av denna kategori och 16 %
av de totala tillgångarna, utan att ange orsaken. Skogsbolag B har skrivit
ner 13 % av den kategori de gjort nedskrivningen i.

Revisor B43 menar att grunden till nedskrivningen, dvs. hur de kom fram
till nedskrivningsbehovet, bör vara med i årsredovisningen. När vi frågade
Redovisningskonsulten om han ansåg att anledningen till nedskrivningen
borde skrivas ut i årsredovisningen svarade han att företagen åtminstone
borde indikera det.

4.8 RR 17:s påverkan
4.8.1 Företagens rutiner för värdering av tillgångar
När vi frågade företagen hur de anser att RR 17 kommer att påverka
företagets rutiner för värdering av tillgångar svarade fem av de sju
intervjuade företagen att RR 17 inte skulle påverka deras rutiner i någon
större utsträckning. Skogsbolag B och IT-bolag C ansåg att RR 17 skulle
påverka.

Fastighetsbolag A som börjat tillämpa RR 17 anser inte att det blivit någon
förändring av rutinerna för värdering av tillgångar. Kemibolag A menar att
värderingen antagligen kommer att bli något mer löpande. Skogsbolag A

                                                          
42 Alla tre procentsatserna i stycket är gjorda genom uträkningen: (aktuell nedskrivning/ (kategori av
tillgångar + nedskrivningen)).
43 Vi har inte diskuterat denna fråga med Revisor A.
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anser att RR 17 inte skulle påverka deras rutiner i någon högre grad. De
menar dock att alla rekommendationer påverkar dem mer eller mindre. IT-
bolaget A menade att RR 17 inte skulle påverka deras värderingsprocess i
någon större utsträckning och sa:

”Det är möjligt när det gäller just goodwill, att det får en lite annan
innebörd. Men vi har ju i stort sätt kan man säga tillämpat den [RR 17]
från förra året…”

CFO, IT-bolag A, (2001-04-02)

IT-bolag B anser inte att RR 17 skulle påverka deras rutiner särskilt
mycket. De hade dock inte hunnit sätta sig in i rekommendationen helt och
hållet, men de hade inte hört någon annan påpeka att RR 17 skulle föra
med sig stora förändringar.

Skogsbolag B, som tillsammans med IT-bolag C anser att RR 17 kommer
att påverka, anser att det kommer att bli striktare på grund av RR 17 och att
revisorerna antagligen kommer att bevaka de här mer noggrant. IT-bolag C
anser att värderingen kommer att bli mer frekvent.

Revisor A anser att företagen tvingas att försöka lära sig metoderna som
anvisas i RR 17 och att dokumentera sina ställningstaganden. Revisor B
menar att kontrollen om det finns ett nedskrivningsbehov till viss del
kommer att öka. Han anser dock inte att denna kontroll kommer att få
någon större resultatmässig effekt. Redovisningskonsulten anser att RR 17
kommer att påverka företagens rutiner för värdering eftersom kraven på
hur företagen ska gå till väga och hur de ska dokumentera detta inte har
funnits förut.

4.8.2 Hur ofta företagen bedömer nedskrivningsbehov
När vi frågade företagen44 om de ansåg att RR 17 kommer att påverka hur
ofta de bedömer om ett nedskrivningsbehov föreligger svarade fyra av
företagen att de inte ansåg att RR 17 skulle påverka hur ofta de gör en
bedömning av nedskrivningsbehovet. De två företag som anser att RR 17
kommer att påverka är Skogsbolag B och Kemibolag A.

Fastighetsbolag A ansåg inte att de har gjort fler bedömningar av
nedskrivningsbehovet nu, än innan de började tillämpa RR 17. IT-bolag B
tror inte att det kommer att bli någon större förändring av hur ofta de
                                                          
44 IT-bolag C har ej besvarat denna fråga.
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kommer att bedöma nedskrivningsbehov i och med RR 17. Företaget anser
att deras regelverk redan ligger inom ramarna för de rekommendationer
som finns. De övriga två företag som svarade att de inte ansåg att RR 17
kommer att påverka hur ofta de gör bedömning av nedskrivningsbehov
kommenterade inte frågan.

Skogsbolag B och Kemibolag A var de företag som ansåg att RR 17
kommer att påverka hur ofta deras företag skulle bedöma sitt
nedskrivningsbehov. Skogsbolag B anser att företaget mera frekvent
tvingas fundera på den här aspekten. Kemibolag A anser att RR 17
kommer att påverka hur ofta bedömningen av nedskrivningsbehovet skulle
ske. Företaget menade att de antagligen kommer att göra det mer löpande
när RR 17 börjar tillämpas. Hur stora effekterna blir menar företaget beror
på hur pass grov värdering företaget gör av tillgångarna. Företaget gör
dock redan värdering på kvartalsbasis, men det framgår inte tydligt att de
skulle göra det oftare utan vi tolkar det som att det snarare skulle göras
noggrannare.

Revisor A anser att det är lite svårt att säga hur RR 17 kommer att påverka
hur ofta ett nedskrivningsbehov prövas, men säger dock att han är av den
uppfattningen att företagen har använt det här tidigare och att frågan blir
aktuell varje gång företaget ska lämna en rapport, i ett noterat bolag.
Revisor B tror att bedömningen av nedskrivningsbehov kommer att ske lite
oftare i och med att RR 17 träder i kraft. Redovisningskonsulten säger att
RR 17 troligtvis kommer att påverka hur ofta företagen bedömer sitt
nedskrivningsbehov på grund av att det blir mer fokus på det.

4.8.3 Informationen i årsredovisningarna
På frågan om företagen trodde att RR 17 kommer att påverka deras sätt att
informera i årsredovisningen svarade fyra av de sju intervjuade företagen
att de ansåg det. Skogsbolag B anser att informationen kommer att öka
eftersom företagen måste lämna mer utförliga motiveringar om vad de
gjort. Kemibolag A anser att den nya rekommendationen kommer att föra
med sig en ny terminologi och att företagen mer aktivt kommer att
redovisa tekniker för bedömningar osv. IT-bolag A anser att informationen
om bland annat grunden för hur företaget värderar och argument för varför
företaget skriver ner kommer att öka. IT-bolag C tror att företagen måste
redovisa förändringar tydligare.
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Fastighetsbolag A, som börjat tillämpa RR 17 anser inte att de skett någon
förändring sedan de börjat tillämpa RR 17. Skogsbolag A och IT-bolag B
kunde inte svara på om RR 17 kommer att påverka deras information i
årsredovisningen. Skogsbolag A var osäker, men tvivlade på att RR 17
skulle påverka deras information IT-bolag B menade dock att nya
rekommendationer ofta för med sig nya krav på information.

När vi frågade Revisor A om han anser att RR 17 kommer att påverka
företagens sätt att informera i årsredovisningen svarade han att företagen
normalt skriver att de följer Redovisningsrådets rekommendationer.
Däremot brukar företagen inte gå in i detalj med någon beskrivning av vad
detta innebär i det enskilda fallet. Vidare menar Revisor A att det redan
finns många upplysningskrav i årsredovisningslagen som handlar om
väsentliga poster och större belopp. Han anser därför inte att det kommer
bli någon större skillnad i och med RR 17. Revisor B anser att RR 17 i
vissa fall kommer att påverka företagens sätt att informera i
årsredovisningen, då företagen mer kommer att beskriva de kassaflödes-
beräkningar som gjorts. Redovisningskonsulten menar att det är en hel del
upplysningsplikter i RR 17 vilket borde påverka företagens sätt att
informera i årsredovisningen. Om företagen gör stora nedskrivningar ska
de informera t.ex. om varför de gjort nedskrivningen och hur beräkningen
gått till.

4.8.4 Kommentarer om RR 17
Fastighetsbolag A, som börjat tillämpa RR 17 i förväg, säger vid intervjun
att de upplever RR 17 som strängare på vissa områden, vilket företaget
även skriver i sin årsredovisning. Detta gäller framförallt två områden:
minsta kassagenererande enhet och verifiering av kassaflöden. När det
gäller minsta kassagenererande enhet anser Fastighetsbolag A att det har
blivit ett striktare synsätt på hur detta ska bedömas. Företaget vill gärna
värdera samtliga fastigheter inom ett område som en enhet eftersom t.ex.
samordningsfördelar kan jämna ut värdet på dessa, men de säger att de
stora redovisningsenheterna inte anser att det är en enhet. Företaget har
därmed rättat sig efter det45. När de gäller den strängare synen på att
verifiera kassaflöden anser företaget att det måste vara en mer säker
verifiering nu. Deras projekt har ofta positiva kassaflöden långt fram i
tiden och när projektet är genomfört kan det bokförda värdet försvaras med
god marginal, men det kan dröja fem år. Kravet är nu, i och med RR 17, att
de framtida kassaflödena ska säkras och verifieras så att de verkligen finns.
                                                          
45 De säger dock att de värderade per enhet även förut



Empiri

87

Därför har företaget valt en försiktigare attityd till framtida projekt-
utvecklingar och förändringar. De har även skrivit ner en del tillgångar.

Kemibolag A diskuterar synen på nedskrivningar och RR 17:s påverkan på
denna syn så här:

”Om stora företag väljer att följa den, så tror jag nog att det får effekten
att man gör en mer löpande värdering utav detta. Och att kanske man
fattar beslut om nedskrivningsbehov som är lite mindre i storlek jämfört
med vad man kanske gjorde tidigare, då man kanske gjort detta vid färre
tillfällen när det egentligen varit väldigt stora beslut att fatta. Jag
tror…den skillnaden kommer nog den här nya tekniken att få.”

CFO, Kemibolag A, (2001-03-27)

Revisor A ser främst två förändringar med RR 17. Den väldigt tydliga och
användbara metodiken som anvisas i RR 17 och upplysningskravet, som
tvingar företagen att redovisa mycket tydligare. Revisor B anser att den
största förändringen med RR 17 är att begreppet bestående värde har tagits
bort. Nu måste företagen verkligen visa att tillgångens värde är rätt. Den
största nyheten med RR 17 är, enligt Redovisningskonsulten, att rekom-
mendationer visar i detalj hur företagen ska göra, en vägledning hur de ska
bära sig åt. Den andra stora förändringen är dokumentationskravet, enligt
Redovisningskonsulten. Han säger att det är möjligt att RR 17 kan komma
att göra det vanligare med nedskrivningar på grund av att rekommen-
dationen säger att företagen ska göra en nedskrivning direkt vid en
värdenedgång.
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5 Analys
I detta kapitel kommer vi att analysera den empiri vi samlat in under vår
undersökning utifrån teorin i referensramen. Empirin presenterades i
kapitel 4 och referensramen i kapitel 3. Vi kommer även att redogöra för
en del egna åsikter i analysen. Vår disposition i detta kapitel utgår ifrån
figur 3 i referensramen.

5.1 Nedskrivningsprocessen
5.1.1 Värdering av materiella anläggningstillgångar
Den metod som Fastighetsbolag A beskriver att de använder är en typ av
nuvärdesmetod, där ett avkastningsvärde beräknas. Den har mest likheter
med en I/K-metod. Denna värdering bygger på en innehavarsituation där
det inte är aktuellt att sälja tillgången (Eriksson, 1995). Företaget
benämner det framräknade värdet för marknadsvärde, men detta är inte ett
nutida försäljningsvärde, enligt oss. Metoden som används är istället
framtida värde (Smith, 1997). I den kompletterande värderingen används
priser för genomförda försäljningar till bostadsrättsföreningar i respektive
område. I denna värdering används alltså ortsprismetoden (Eriksson, 1995)
där värdet uppskattas med hjälp av belopp som erlagts för liknande
jämförelseobjekt, vilket knyter an till överlåtelsesituationen och är en
metod som bygger på nutida försäljningsvärde (Smith, 1997).

Kemibolag A använder metoden med historisk kostnad fram till att ett
nedskrivningsbehov föreligger, vilket är när kapacitetsutnyttjandet anses
för lågt. Då görs en nedskrivning till det värde marknaden tillskriver
tillgången, vilket innebär att tillgången värderas enligt metoden med ett
nutida försäljningsvärde. (Smith, 1997)

Skogsbolag A gör en värdering genom att se till lönsamheten, och använder
således metoden med framtida värde (Smith, 1997).

Skogsbolag B gör löpande en lönsamhetsuppföljning. Denna utförs inte i
första hand med avsikten att göra en värdering för att veta om det bokförda
värdet stämmer, men den ger indikationer på om värdet på tillgången har
sjunkit eller ej. I de fall som företaget bedömer att det är en långsiktig
lönsamhetsminskning görs en värdering som ska leda fram till ett
nedskrivningsbelopp. Denna värdering görs genom att ett restvärde
uppskattas, där det lägsta tänkbara värdet är slaktvärdet, enligt företaget.
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Detta innebär att företaget använder sig av priser på jämförbara tillgångar
från en andrahandsmarknad för att bedöma värdet. Detta tyder på att
metoden med nutida försäljningsvärde (Smith, 1997) är det som används.

5.1.2 Immateriella anläggningstillgångar
IT-bolag A använder en cashflowmodell, vid värderingen av immateriella
tillgångar, vilket är en metod med framtida värde (Smith, 1997). Dessutom
görs en marknadsvärdering, vilket innebär att även metoden med nutida
försäljningsvärde används.

IT-bolag B talar om intjäningsförmåga, vilket tyder på att metoden med
framtida värde (Smith, 1997) används.

Även IT-bolag C använder metoden med framtida värde, då de säger att de
bedömer nuvärdet av förväntade intäkter och kostnader.

5.1.3 Likheter och skillnader
För att bestämma det bokförda värdet vid anskaffningen och för att
fastställa avskrivningsplanen används metoden med historisk kostnad.
Tillgångar värderas på detta sätt enligt 14 företags årsredovisningar. Vi
tolkar detta som att metoden med historiskt värde används som
grundläggande värdering. Ett problem hos metoden med historisk kostnad
är, enligt Smith (1997), att två identiska tillgångar kan ha olika värde i
bokföringen på grund av att de köpts in vid olika tillfällen. Detta gör att
denna värderingsmetod motverkar jämförbarheten mellan företagen.

Vi har dock uppmärksammat i intervjuerna att framtida värde och
försäljningsvärde är det som används när en ny värdering ska göras, för att
bedöma om ett nedskrivningsbehov föreligger.

Hos Fastighetsbolag A och IT-bolag A ser vi att två metoder används
parallellt vid värdering av tillgångar vid nedskrivning. Skogsbolag B och
Kemibolag A använder uppföljning av lönsamhet respektive kapacitets-
utnyttjande för att avgöra nedskrivningsbehovet. Själva värderingen
däremot görs med metoden nutida försäljningsvärde. Vi har sett i vår
undersökning att det finns en liten skillnad i värderingen mellan de bolag
som har merparten materiella respektive immateriella tillgångar. Alla tre
IT-bolagen, dvs. företagen med merparten immateriella tillgångar, använde
sig nämligen av metoden med framtida värde, vilket inte var fallet med
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företagen med merparten materiella tillgångar. IT-bolag A använde även
nutida försäljningsvärde. Vad gäller de bolag som har merparten materiella
anläggningstillgångar används framtida värde i två företag, nutida
försäljningsvärde i tre företag och historiskt värde i ett bolag. Metoden
med framtida värde kan kopplas till innehavarsituationen. Det nutida
försäljningsvärdet kan istället kopplas till överlåtelsesituationen. En orsak
till att det är fler företag med immateriella tillgångar som använder
metoden med det nutida försäljningsvärdet skulle kunna vara att det kan
anses lättare att finna jämförelseobjekt för de materiella tillgångarna. Smith
(1997) talar om problemet med att finna jämförbara tillgångar för de
immateriella. Då goodwill är starkt sammankopplad med övriga tillgångar i
bolaget, och det kan vara svårt att skilja tillgångarna åt (Smith, 1997),
framstår metoden med framtida värde som lämpligare vid värdering av
immateriella tillgångar. Totalt för företag med immateriella och materiella
tillgångar är det alltså några fler företag som använder sig av framtida
värde, än av nutida försäljningsvärde.

I RR 17 anges två sätt att beräkna återvinningsvärde, nämligen att använda
nettoförsäljningsvärde eller nyttjandevärde. Nettoförsäljningsvärde kan
kopplas till överlåtelsesituationen/marknadsvärdet och till metoden med
nutida försäljningsvärde. Nyttjandevärdet kan i sin tur kopplas till inne-
havaresituationen/avkastningsvärdet och till metoden med ett framtida
värde. Enligt RR 17 kan det räcka att räkna ut ett av värdena, men om det
först uträknade värdet understiger det bokförda måste även det andra
värdet räknas ut. Vi tolkar detta som att rekommendationen kommer att
medföra att företagen måste vara beredda att använda mer än en enda
metod när RR 17 börjar gälla. I dagsläget är det bara två bolag som säger
sig använda båda metoderna.

5.1.4 Problem vid värdering
Vi har inte kunnat urskilja några direkta skillnader mellan problemen vid
värdering av materiella respektive immateriella tillgångar, vilket förklaras
av att både metoden med framtida värde och nutida försäljningsvärde
används och att problemen snarare är kopplade till vilken metod företaget
använder. Av de problem som angetts är det flest som kan kopplas till
metoden med framtida värde. Detta är dock ganska naturligt då det var
flest bolag som använde denna metod, vilket vi tagit upp ovan.
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Revisorernas och Redovisningskonsultens svar stämmer väl överens med
den bild vi fått av vilka problem som kan uppstå, genom de problem
företagen angett.

5.1.5 Extern värderare
De intervjuade företagen använder sig inte av extern värdering
regelbundet. Den främsta anledningen är, som vi ser det, att företagen
anser sig ha tillräckligt mycket kunskap själva för att klara av att värdera
sina tillgångar. Vi tolkar det som att anledningarna till att ett antal företag
sporadiskt använder sig av extern värdering är att en sådan kan verifiera
deras egen värdering. En externt utförd värdering kan dessutom framstå
som mer objektiv, och därmed bli mer accepterad av utomstående parter.
Detta kan bidra till att jämförbarheten mellan företag ökar. Extern
värdering kan även bidra till att en mer rättvisande bild ges, då en
oberoende part, som besitter en med företaget jämförbar kompetens att
värdera, genomför en värdering utan det egenintresse som företaget kan ha.

5.1.6 Gruppvärdering/kollektiv värdering
Flera av bolagen värderar sina tillgångar kollektivt. I några fall går de ner
på en individuell nivå därefter. Skogsbolag A och Skogsbolag B gör
kollektiva värderingar genom att bedöma lönsamhet utifrån ett flertal
tillgångar som tillsammans bildar någon typ av enhet. I flera företag
(Skogsbolag B, Kemibolag A) har vi sett tecken på att företagen behandlar
tillgångarna kollektivt så länge inga problem uppstår. Kemibolag A
använder en kollektiv värdering när de gör sin övergripande kontroll.
Endast då denna visar på ett nedskrivningsbehov görs en individuell
värdering. IT-bolag A gör både en kollektiv värdering och en individuell.

Dessa kollektiva värderingar kan var och en ses som en typ av
kassagenererande enhet, enligt RR 17:s begreppsapparat, så när som på en
viktig faktor – att det ska vara den minsta grupp av tillgångar som det går
att fastställa inbetalningar för utan inblandning av andra tillgångar, enligt
RR 17. Vi anser det vara osäkert om det verkligen är minsta enhet de
undersökta företagen använder. En kollektiv värdering kan användas på
grund av att de individuella tillgångarnas kassaflöden inte går att separera.
Det kan också användas för att det inte är av väsentlig betydelse att
särskilja dem, t.ex. på grund av att de skulle vara av ringa värde.
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5.2 Nedskrivningsbeslut
De flesta intervjuade företagen sa sig inte ha några speciella rutiner för att
fånga upp eventuella nedskrivningsbehov. Nedskrivningsbehovet verkar
snarare i flera bolag vara en biprodukt av en löpande uppföljning där det
primära syftet inte är att finna ett nedskrivningsbehov. I Redovisnings-
rådets rekommendationer kan det framstå som att det måste finnas några
speciella rutiner, med fastställda kriterier för när en nedskrivning ska
göras. Vi tolkade detta som att det skulle kunna finnas någon typ av
checklista över faktorer som företaget tar hänsyn till. I vår undersökning
har vi dock inte funnit tecken på att en sådan systematisk genomgång görs.
Det framgår dock att företagen, om än inte systematiskt, ser till faktorer
som indikerar att värdet på en tillgång är för lågt. Vi återkommer till detta i
avsnitt 5.2.1 Indikationer.

Beslutet om nedskrivning fattas ytterst av styrelsen i och med att de
undertecknar årsredovisningen, men ofta har ärendet förberetts av
ekonomiavdelning eller ledning, vilket gör att det ofta är dessa som fattar
beslutet i praktiken. Vad som gör att beslutet om nedskrivning fattas är
beroende av vilken bedömningsmodell företaget använder. Hos Kemibolag
A är det en alltför låg kapacitet som gör att beslutet kommer till stånd. Hos
Skogsbolag B är det lönsamhet som avgör. I andra bolag är det värderingen
av den enskilda tillgången i sig som påverkar att en nedskrivning behöver
göras.

Om det bokförda värdet är felaktigt kan företagen välja mellan att jämka
avskrivningsplanen eller att göra en nedskrivning. Vår tolkning är att en
jämkning kan användas om företaget ser en värdeminskning som inte är
väsentlig och tillgången därför inte ska skrivas ned. Inte något företag
säger sig ha någon policy om detta.

5.2.1 Indikationer
Nedan kopplas de indikationer som företagen angav att de tar hänsyn till
vid prövning av nedskrivningsbehovet, till de indikationer som RR 17 tar
upp, samt till om det kan sägas vara fysiska eller ekonomiska faktorer som
är orsak till värdeminskningen. I RR 17 benämns faktorerna externa och
interna. Vi ser inga tydliga skillnader mellan svaren från de företag som
har merparten immateriella tillgångar och de som har merparten materiella
tillgångar. Av den anledningen väljer vi att visa dessa sammanslagna
nedan, under rubrikerna yttre indikationer och inre indikationer.
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5.2.1.1 Yttre indikationer

Figur 9 De yttre indikationer som företagen ser till, kopplat till de indikationer RR 17 tar upp.

Vid jämförelsen mellan företagens svar och de indikationer som återfinns i
RR 17 ser vi att de stämmer väldigt väl överens. IT-bolag A:s svar har vi
kopplat till 7d då det är möjligt att ett företags börsvärde understiger det
egna kapitalet då köp tidigare gjorts med egna aktier. Alla RR17:s punkter
finns representerade bland de indikationer som företagen angav. Detta
tyder på att det i framtiden inte behöver bli så stora förändringar för
företagen på den här punkten när de ska börja tillämpa RR 17.

Revisorernas och Redovisningskonsultens syn på de yttre indikationerna
stämmer väl överens både med företagens uttalanden och med RR 17:s
externa indikationer. Redovisningskonsulten menade att de inre och yttre
indikationerna ibland kan kopplas samman, vilket vi ser tecken på i
Skogsbolag A:s svar, då det kan kopplas till punkt 7b som ovan, men även
till den interna indikationen att företagets interna rapportering indikerar att
avkastningen är sämre än beräknat, punkt 7g46.

                                                          
46 Företaget har dock inte gett detta som svar vid frågan om interna indikationer.

Vad företagen tar hänsyn till
Fastighetsbolag A: Bokfört värde
jämförs med marknadsvärde

Skogsbolag A: Maskinens lönsamhet
kan inte motivera den höga
värderingen pga. låga
försäljningspriser eller höga
råvarukostnader

Skogsbolag B: Eventuell
miljöpåverkan

Kemibolag A: Bedömning av
marknaden, de framtida
marknadsmöjligheterna

IT-bolag A: Börsvärde, marknadens
värdering

IT-bolag B: Omvärldsförändringar

IT-bolag C: Marknadsförändringar

RR 17:s externa indikationer

7a) Tillgångens värde har minskat
väsentligt under perioden.

7b) Väsentliga förändringar i
marknadsförutsättningarna eller den
ekonomiska och legala miljön har
inträffat

7c) Marknadsräntor el.
avkastningskrav har ökat

7d) Företagets redovisade egna
kapital överstiger börsvärdet
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Bland de indikationer som företagen nämner finner vi inget som kan
kopplas till Johansson & Samuelsson fysiska faktorer. Däremot stämmer
indikationerna i vissa fall med de ekonomiska faktorerna.

5.2.1.2 Inre indikationer

Figur 10 De inre indikationer som företagen ser till, kopplat till de indikationer RR 17 tar upp.

Revisor A och Revisor B:s uppfattningar stämmer väl med företagens svar.
Revisor B menar dock att en indikation, genom den interna rapporteringen,
att tillgångens avkastning är sämre än väntat är ovanligt. Svaren från två av
de intervjuade företagen anser vi dock kan liknas vid punkt 7g ur RR 17.

Även bland de inre indikationerna ser vi att företagens svar och de
exempel som återfinns i RR 17 stämmer väl överens. Alla RR17:s punkter
finns representerade bland de indikationer som företagen angav.

Bland dessa indikationer märks endast ekonomiska faktorer (Johansson &
Samuelsson, 1997) som orsak till värdeminskningen. Möjligen kan
maskinen som inte använd kunna ses som en fysisk faktor, om det beror på
någon typ av förslitning. Förklaringen till att vi endast har funnit
ekonomiska faktorer kan vara att de ekonomiska faktorerna har mer
inverkan på en eventuell nedskrivning, medan de fysiska faktorerna har
mer inverkan på avskrivningen. Vi anser att de fysiska faktorerna är lättare
att sätta ett värde på, varför de kan tas i beaktande redan vid
avskrivningsplanens utformning i högre utsträckning än de ekonomiska
faktorerna. På så vis blir det de ekonomiska faktorerna som märks mest
här.

Vad företagen tar hänsyn till:

Skogsbolag A: Maskin används ej

Skogsbolag B: Benchmarkingtal,
lönsamhetsparametrar, effektivitet

Kemibolag A: Lågt
kapacitetsutnyttjande

IT-bolag A: Om förvärvade bolag
går bättre eller sämre än förväntat

IT-bolag B: Nya strategiska beslut

RR 17:s interna indikationer:

7e) Tillgången är tekniskt föråldrad
eller har skadats

7f) Betydande förändring har ägt
rum, vilket påverkar möjligheten att
utnyttja tillgången för avsett
ändamål negativt

7g) Den interna rapporteringen
indikerar att tillgångens avkastning
är sämre vad som tidigare antagits
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5.2.2 Nedskrivningens storlek
Lagstiftningen säger att en anläggningstillgång vars värde är lägre än det
bokförda värdet ska skrivas ned till detta lägre värde (ÅRL 4 kap. 5§).
Nedskrivningsbeloppet blir alltså bokfört värde minus verkligt värde. Det
svåra är dock att beräkna vilket värde som är det verkliga värdet. Det
högsta av de belopp ett företag har räknat fram vid sin värdering är det
högsta värdet de kan försvara, och företagen kan välja detta om de vill göra
en så liten nedskrivning som möjligt. I RR 17 sägs att återvinningsvärdet,
vilket är det som ska jämföras med det bokförda värdet, är det högsta av
nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Om företaget ser till försiktig-
hetsprincipen, vilket flera företag, som t.ex. IT-bolag A, anser sig göra, kan
dock det lägre av beloppen vara befogat att använda. Företaget garderar sig
då för att göra övervärdering av sina tillgångar och en överskattning av
resultatet. Ett flertal av företagen har sagt sig tillämpa främst
försiktighetsprincipen av de grundläggande principerna, vilket gör att det
lägre av värdena borde vara användbart för dem.

Skogsbolag B menade att en bedömning av nedskrivning var tvungen att
göras över en hel konjunkturcykel. Detta är för att bedömningen ska bli
rättvisande. Enligt going concern postulatet kommer företaget att fortleva
tillräckligt länge för att genomföra dess projekt, och alltså överleva
konjunkturerna. Om en tillgång då har en tillfällig värdenedgång, men på
sikt kommer att svara mot den värdeminskningsplan företaget har lagt upp
skulle inte en nedskrivning vara befogad.

Nedskrivningens belopp påverkas också av väsentlighetsprincipen. Om
nedskrivningsbehovet är alltför litet och har en obetydlig ekonomisk effekt
innebär principen att företaget inte behöver följa reglerna fullt ut, vilket
leder till att nedskrivningen inte kommer att göras om beloppet är litet.
Vad som är ett väsentligt belopp är revisorerna definitionsmässigt överens
om. Hur stort det beloppet är i praktiken är dock en svårare fråga. De
belopp som företagen nämner är från en halv miljon upp till ett antal
miljoner.

5.2.3 Hur ofta?
För att kunna göra en bedömning av om nedskrivning är nödvändig, enligt
årsredovisningslagen, krävs en värdering på balansdagen. Detta tolkar vi
som att företaget är tvunget att värdera tillgången minst en gång om året.
Alla företagen uppfyller detta minimikrav. Företagen kan dock tänkas göra
en värdering oftare, vilket flera av bolagen gör. Med vilken frekvens det är
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bäst att göra värderingar är inte givet och en avvägning måste därför göras.
Om en värdering sker alltför ofta kan det vara svårt att bedöma om värdet
på tillgången och den eventuella värdenedgången är varaktig. Då finns
risken att nedskrivningar och uppskrivningar avlöser varandra, vilket kan
kopplas till Kemibolag A:s kommentar om att de inte ville se en situation
där värdena åker upp och ner på grund av att marknaden bedöms lite olika
från kvartal till kvartal. Samtidigt finns krav på att redovisningen ska ge en
rättvisande bild. Då börsbolagen inte bara ger ut en årsredovisning utan
även delårsrapporter, och varje rapport ska ge en så rättvisande bild som
möjligt bör en värdering inte heller göras alltför sällan.

5.3 Nedskrivning
5.3.1 Hur vanligt förekommande är nedskrivningar
Det var bara Skogsbolag A som ansåg att nedskrivningar var något som
förekom ofta, både i det egna företaget och i andra företag. Orsaken till att
företaget ansåg att nedskrivningar förekom ofta i andra företag kan bero på
att företaget självt gjorde nedskrivningar ofta. Revisorerna ansåg att det
inte var något vanligt förekommande. Vi anser inte heller att det är något
vanligt förekommande, vilket framgår av tabell 1, då få företag har gjort
mer än en nedskrivning under åren. Kemibolag A anser att det sker i
speciella situationer t.ex. att marknaden viker kraftigt och Fastighetsbolag
A talar om en uppgående marknad i deras bransch varför nedskrivningar
inte är så vanligt. Både Revisor B och Redovisningskonsulten anser att hur
vanligt förekommande nedskrivningar är påverkas av konjunkturer och vi
anser att Kemibolag A och Fastighetsbolag A:s svar pekar i samma
riktning. Lundén (1996) skriver att nedskrivningar inte ska ske vid normala
konjunktursvängningar, men det verkar dock som om fler av företagen och
revisorerna inte håller med.

5.3.2 Borde nedskrivningar förekomma oftare?
Bara ett av de sju intervjuade företagen ansåg att nedskrivningar borde
förekomma oftare. Det som är lite märkligt är att Skogsbolag A som ansåg
att nedskrivningar borde förekomma oftare använde ett liknade argument
som Skogsbolag B, som inte ansåg att nedskrivningar borde förekomma
oftare. Båda hänvisar till misslyckanden eller felbedömningar, men de
tolkar behovet av nedskrivningar på olika sätt.
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5.4 Uppföljning
Om det inte längre finns skäl för en gjord nedskrivning ska den återföras,
enligt årsredovisningslagen. Den uppföljning som företaget gör av om
anledningen till nedskrivningsbeloppet kvarstår sker, enligt de intervjuade
företagen, genom att företaget gör en ny värdering av sina tillgångar.
Enligt RR 17 ska företaget vid varje bokslutstillfälle fastställa om det finns
indikationer på att en nedskrivning helt eller delvis inte längre är
motiverad. Vi har dock inte sett några tecken på att företagen specifikt
skulle kontrollera detta. IT-bolag B skriver i sin årsredovisning att
goodwill omprövas årligen. Vid intervjun framgår dock att det ofta inte alls
är möjligt att göra en uppföljning. Om detta är fallet kommer det bli svårt
att följa RR 17.

5.5 Påverkande faktorer
5.5.1 Regler och rekommendationer
Det är 16 företag i vår studie som följer Redovisningsrådets
rekommendationer. De som inte säger sig följa Redovisningsrådets
rekommendationer, följer IAS eller något annat lands rekommendationer.
Fastighetsbolag A skrev uttryckligen i sin årsredovisning att de börjat
tillämpa RR 17. Tre företag säger även i intervjun att de tagit viss hänsyn
till RR 17. Även Redovisningskonsulten har fått uppfattningen att företag
har börjat ta hänsyn till RR 17. Vi anser att många företag läser
rekommendationer i förväg och börjar föra in delar av innehållet i
årsredovisningarna innan de måste börja tillämpas. De kan dock inte skriva
det i årsredovisningen då de inte har börjat tillämpa alla delar i
rekommendationen. Vissa företag tillämpar reglerna i RR 17 genom att de
tillämpar IAS regler. Ett företag säger sig tillämpa både redovisningsrådets
rekommendationer och IAS regler.

5.5.2 Grundläggande principer
Flera av de intervjuade företagen har inga uttalade grundläggande
principer som de tar hänsyn till. Revisor A påpekade dock att principerna
står i 2 kap 4§ årsredovisningslagen. Av de som angav grundläggande
principerna var det försiktighetsprincipen den som vägde tyngst för tre av
fyra företag. Försiktighetsprincipen förespråkar lägsta värdet vid värdering
och detta kan vara ett skäl till att flera företag tänkte på just denna princip i
samband med nedskrivning. En annan anledningen till att de framhåller
just försiktighetsprincipen kan dock vara att vi hade med den som ett
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exempel i vår fråga. Vi anser dock inte att deras svar att de använder sig
av den påverkats av detta. Det fjärde företaget ansåg att matchnings-
principen var viktigast.

5.6 Årsredovisningen
5.6.1 Intressenter
Alla de intervjuade företagen var överens om att aktieägarna och
aktiemarknaden var de som företaget i första hand riktar sin information
till och detta tyder på att de ses som de viktigaste intressenterna. Detta
pekar i sin tur på att företagen ser aktieägarna som något skilt från
företaget, vilket stämmer väl överens med enhetsteorin och den bild som vi
har av företagen. Har företagen den synen vill de dock att samtliga
finansiärer, där aktieägarna är en viktig del, ska få så likvärdig och god
information som möjligt, enligt Eriksson (1998). Fyra av företagen
påpekade att det är flera intressenter som har nytta av årsredovisningen.

De företag vi intervjuat framhåller att de tar hänsyn till vilken information
som intressenterna vill ha. Enligt Anthony, Reece, Hertenstein (1995)
måste de flesta externa parter dock se den information som given, vilket
inte stämmer överens med vad de intervjuade företag säger. Fyra företag
för en dialog med analytiker och tre av företagen säger att de tar åt sig av
den kritik som ”poängbedömare” ger deras årsredovisning. Den externa
informationen påverkas också av de lagar och regler som gäller. I
årsredovisningslagens finns de krav som lagen ställer på upplysning. Där
står det bara att företagen måste lämna information om årets nedskrivning.
Det är viktigt att företagen redovisar en nedskrivning i årsredovisningen
och beskriver varför denna sker eftersom den kan påverka hur
intressenterna bedömer företagets värde.

5.6.2 Överväganden vid utformning av
årsredovisningen
När företagen gör överväganden om vilken information som ska vara med i
årsredovisningen är det många faktorer de tar hänsyn till. Det som de flesta
nämnde var lagar och rekommendationer. Årsredovisningslagen ställer
krav på begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, vilket vi
inte anser att företagen uppfyller i alla situationer. Bristerna gäller främst
punkterna begriplighet och jämförbarhet. Exempelvis har vi i två företag
haft svårt att se vad som är en nedskrivning eller om det överhuvudtaget är
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en nedskrivning, vilket gör att årsredovisningen blir svår att förstå.
Företagen redovisar inte nedskrivningen på samma sätt, vilket ibland kan
göra det svårt att jämföra nedskrivningar mellan företagen.

Skogsbolag B och till viss del Fastighetsbolag A ville att aktieägarna
skulle kunna göra sin egen bedömning av företaget. Detta tyder på att
företagen vill följa jämförbarhets principen och öppenhetsprincipen och ge
tillräckligt med information för att aktieägarna ska kunna fatta rätt beslut.
Informationen måste inte bara vara jämförbar, utan också begriplig,
relevant och tillförlitlig för att intressenterna själva ska kunna göra sig en
bild av företaget och detta går ihop med årsredovisningslagens krav på
redovisningen. Detta är också en del av årsredovisningens syfte.

Fastighetsbolag A påpekade även att de inte ville lämna ut information
som var negativ för företaget. Detta kan ses som det som Foster (Törnqvist,
1997) kallar konkurrensnackdel, eftersom negativ information kan vara
användbar för konkurrenterna. Även Skogsbolag A talar om konkurrenter
men även om Fosters (Törnqvist, 1997) punkt insamlings och
hanteringskostnader, vilket är faktorer som påverkar årsredovisningens
omfattning.

5.6.3 Värderingsprinciper i årsredovisningen
5.6.3.1 Anskaffningskostnad
14 av de 19 företagen skriver i sin årsredovisning att de använder
anskaffningskostnaden med avdrag för planenliga avskrivningar vid
värdering av tillgångar. Enligt årsredovisningslagen ska principerna för
värdering anges. Därmed har fem företag inte följt lagen. De 14 företag
som använder anskaffningskostnaden följer även anskaffningsvärdes-
principen som säger att just anskaffningskostnaden är den riktiga
värderingsbasen för tillgångar. När det är många företag som använder
samma metod blir det lättare att jämföra tillgångarnas värde mellan
företagen.

5.6.3.2 Värdering
IT-bolag A skriver i årsredovisningen att de har använt aktiekursen vid
årets utgång och gjort en bedömning av nyttjandevärdet på förvärvade
bolag. IT-bolag D skriver att de har beräknat nuvärdet på framtida
kassaflöden. Därmed har båda företagen gjort en nuvärdesvärdering.
Skillnaden är bara att IT-bolag A använder sig av RR 17:s terminologi i
form av nyttjandevärde.
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Fastighetsbolag E skattar det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter
med hjälp av marknadens avkastningskrav. När avkastningskravet
diskuteras handlar det oftast om en innehavarsituation, vilket vi anser det
gör även i det här fallet då företaget troligtvis inte har för avsikt att sälja
förvaltningsfastigheterna. Avkastningsvärdet definieras som nuvärdet av
förväntade nettoöverskott, vilket tyder på att Fastighetsbolag E använder
sig av någon slag nuvärdesmetod (Eriksson, 1998) vid värdering. Även
Fastighetsbolag D skriver i sin årsredovisning att värderingen utgår ifrån
rimliga avkastningskrav, vilket tyder på att även de använder någon typ av
nuvärdesmetod vid värdering av tillgångar.

5.6.4 Hur nedskrivningen redovisas i årsredovisningen
5.6.4.1 Resultaträkningen
Det var stor spridning på hur företagen i vår dokumentstudie redovisade
sina nedskrivningar i resultaträkningen. Enligt årsredovisningslagen ska
nedskrivningen redovisas via resultaträkningen, vilket inte alla företag i
vår undersökning uttryckligen visat att de har gjort. Beloppen kan ha
påverkat resultatet, men företagen visar inte detta öppet i resultaträkningen
eller i en not till resultaträkningen. Det var tre kemibolag och ett
fastighetsbolag som inte redovisade nedskrivningen i not eller som egen
rad i resultaträkningen. Enligt FAR:s vägledning kan nedskrivningen
redovisas på två sätt, antingen som en egen post eller i jämförelsestörande
post med hänvisning till not. Detta har 12 av de 19 företagen i dokument-
studien gjort.

Kemibolag A angav i sin bokslutskommuniké att deras nedskrivning skulle
redovisas i den jämförelsestörande posten, men det går inte att utläsa i
årsredovisningen. I noten till jämförelsestörande poster finns det en punkt
som heter avsättning till omstruktureringsreserv. Enligt företaget finns
beloppet för nedskrivning i denna post, men det går inte att utläsa detta i
årsredovisningen. Vi anser att detta är en mycket märklig redovisning.
Varför gå ut och informera om en nedskrivning i bokslutskommunikén
som intressenterna sedan inte kan finna i årsredovisningen? Vi menar att
Kemibolag A inte beaktar öppenhetsprincipen i årsredovisningen vad
gäller nedskrivningen. Det blir även svårt för intressenterna att jämföra
informationen med andra företag varför vi anser att de inte heller följer
jämförbarhetsprincipen. Vi anser inte heller att väsentlighetsprincipen är
tillämpbar, då vi anser nedskrivningens storlek vara betydande, 100 Mkr
och 9 % av företagets materiella anläggningstillgångar.
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5.6.4.2 Balansräkningen
Enligt årsredovisningslagen ska upplysning lämnas om årets nedskrivning.
Detta ska lämnas för varje post bland anläggningstillgångarna. 17 av de 19
företagen i vår undersökning har lämnat sådana upplysningar. Detta tolkar
vi som att de återstående två företagen tolkar lagen på ett annorlunda sätt
än vi. Antingen anser de inte att dessa poster är väsentliga eller så bryter de
mot lagen eller så vet de inte om vad som står i lagen. Det sista alternativet
anser vi inte vara speciellt rimligt.

5.6.5 Orsaker till varför en nedskrivning skett
Det var bara sju av de 19 undersökta företagen som klart talade om orsaken
till varför företaget gjort en nedskrivning i årsredovisningarna, även om en
del av dessa sju företag var ganska kortfattade i sina kommentarer. Det kan
vara så att orsaken till nedskrivningen anges i årsredovisningen, men att
det inte är direkt kopplat till den nedskrivning företaget gör. Det kan också
vara så att företaget själv anser att det är självklart var intressenterna kan
läsa om nedskrivningen, men att det blir otydligt för den externe läsaren.
Skogsbolag B visade genom intervjun kopplingen mellan dålig lönsamhet i
halvårsrapporten och nedskrivningen i årsredovisningen. Detta gjorde det
hela mycket klarare för oss, men vi skulle inte ha kunna göra denna
koppling själva. Företagen verkar inte alltid tänka på att externa
intressenter inte har fullständig information om företaget. Även om
intressenterna skulle ha denna information, kanske de inte vet hur de ska
koppla ihop informationen eller tolka den. Enligt årsredovisningslagen ska
tilläggsuppgifter lämnas om det behövs för den rättvisande bilden av
koncernen. Hur detta ska tolkas är svårt att veta. Vi anser att detta borde
innefatta orsaken till varför en nedskrivning gjorts, om nedskrivningen är
betydande. Uppenbart är dock att några av företagen i vår undersökning
inte har den uppfattningen.

De företag som inte redovisade orsaken till nedskrivningen kan ha använt
sig av väsentlighetsprincipen. De kan alltså ha valt att inte ta med orsaken
till nedskrivningen i årsredovisningen på grund av att det inte var en
väsentlig händelse för företaget och att intressenterna inte skulle ha någon
nytta av denna information. Vi anser att det kan gälla de företag som har
gjort små nedskrivningar. Det kan dock inte anses gälla alla företag då
vissa företag gör beloppsmässigt stora nedskrivningar. Detta går att koppla
till SEC:s (Kam, 1997) mått på väsentlighet. Vi anser att inte alla företag
håller sig under deras gränser. Vi skriver mer om detta senare i analysen.
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Väsentlighet anser vi vara ett otydligt begrepp, och att förstå om det är
väsentlighet företaget har som skäl till att något inte tas med är inte alltid
lätt. Om ett företag tar upp en nedskrivning i årsredovisningen framstår det
som att de anser nedskrivningen vara väsentlig. Om nedskrivningen anses
väsentlig på denna punkt undrar vi varför den inte anses vara tillräcklig
väsentlig för att orsaken ska visas. Enligt oss tyder detta på att ett företag
för en och samma nedskrivning kan ha flera olika nivåer för väsentlighet.
Annars borde en gjord nedskrivning alltid medföra att orsak anges.

Det kan även hända att något av företagen såg orsaken till nedskrivningen
som en konkurrensnackdel (Foster ur Törnqvist, 1997) och därför valde att
utelämna informationen. Det är emot öppenhetsprincipen att utelämna
information om orsaken till företagets nedskrivning, eftersom ingen
information av substans ska utelämnas eller hemlighålls för intressenterna.
Detta måste förstås ställas mot väsentlighetsprincipen. IT-bolagen var bäst
på att beskriva orsaken till nedskrivningen i årsredovisningen. Fyra av fem
företag i branschen angav orsaken till nedskrivningen. Det var bara ett
företag ur vardera av de tre övriga branscherna som angav orsaken till
nedskrivningen.

5.7 RR 17:s påverkan
5.7.1 Företagets rutiner för värdering av tillgångar
De flesta företagen ansåg att RR 17 skulle påverka företagets rutiner för
värdering av tillgångar på något sätt. RR 17 kommer med en del nya
begrepp om hur företagen ska beräkna värdet på tillgångarna, som
företagen måste lära sig, vilket Revisor A påpekade. Nettoförsälj-
ningsvärdet är ett marknadsvärde, och marknadsvärde använder flera av
företagen vid sin värdering. Av denna anledning behöver det inte blir så
stora förändringar för dessa företag. Däremot kommer företagen kanske
inte att räkna ut marknadsvärdet på exakt samma sätt som nu.
Nyttjandevärdet är en form av nuvärde, vilket några av företagen använde.
Det betyder att vissa av företagen även har liknande tankegångar, även om
företagen inte gjort de beräkningar som RR 17 föreskriver.

Hos de två företag som anser att RR 17 kommer att påverka deras rutiner,
tolkar vi det som att rutinerna främst skulle bli mer systematiserade. Även
bland en del av de andra företagen anser vi oss se tecken på denna
uppfattning.
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5.7.2 Hur ofta företagen bedömer nedskrivningsbehov
Det flesta av de intervjuade företagen ansåg inte att RR 17 kommer att
påverka hur ofta företaget gör en bedömning av nedskrivningen. I RR 17
står det att en tillgången ska skrivas ner när det redovisade värdet
överstiger återvinningsvärdet och att nedskrivningsbeloppet ska belasta
periodens resultat. Således reglerar inte RR17 när företagen ska värdera
tillgångarna, utan bara att de ska göra en nedskrivning när de upptäcker att
värdet är fel. Vi håller därför med företagen i deras förutsägelse om att RR
17 inte kommer att påverka hur ofta de bedömer sitt nedskrivningsbehov.
Det är fortfarande årsredovisningslagens som styr. Den säger att
tillgångens värde ska skrivas ner på balansdagen om det är lägre än bokfört
värde, vilket alla de intervjuade företagen gör. Det blir därmed ingen
skillnad när RR 17 träder i kraft. I RR 17 står inget om att företagen måste
värdera tillgångar på kvartalbasis. Det kan dock tänkas att företagen
undersöker värdena vid varje rapport. Det blir fortfarande upp till
företagen att bestämma om hur ofta de ska bedöma nedskrivningsbehovet,
bara de följer årsredovisningslagen.

5.7.3 Informationen i årsredovisningarna
De flesta av de intervjuade företagen anser att RR 17 kommer att påverka
deras sätt att lämna information om nedskrivningar i årsredovisningen. De
anser att det kommer att krävas mer upplysningar om hur värderingen går
till och mer argument varför en nedskrivning gjorts. Enligt RR 17 måste
företagen ange storleken på nedskrivningen som påverkar resultatet och de
poster som påverkas i resultaträkningen, vilket de flesta av företagen i vår
dokumentstudie har gjort. Enligt RR 17 ska nedskrivningen kostnadsföras
direkt vilket innebär att den måste redovisas i resultaträkningen. Vi kan
inte utläsa detta i årsredovisningen för fyra av företagen, vilket gör att vi
anser att de borde förbättra detta när RR 17 träder i kraft nästa år.

Företagen ska lämna information om orsaken till nedskrivningen och om
nedskrivningen anses väsentlig för företaget som helhet. En del av de
företag vi undersökt har gjort stora nedskrivningar, vilka vi anser borde
räknas som väsentliga för företaget. Det är dock svårt att avgöra var
gränsen för väsentligt går. Ett exempel som vi anser vara väsentligt är IT-
bolag C som skriver ner all koncernmässig goodwill. Nedskrivningen
motsvarar 100 % av sin kategori och 16 % av tillgångarna för det år de
gjort nedskrivningen. IT-bolag C har dock inte lämnat någon orsak till sin
nedskrivning. Detta går emot de procentsatser som SEC har satt upp dvs.
att mer än 10 % av kategorin eller 5 % av tillgångarna är väsentligt, vilka
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även vi anser vara rimliga. För IT-bolag C är det inte svårt att definiera
kategorin, goodwill, men för en del av de andra företagen som ej definierat
orsaken, kan definitionen av en kategori ha betydelse. Vi har valt att tolka
kategorin som den tillgång företaget skriver ner, t.ex. nedskrivning på
byggnad hamnar i kategorin byggnader, men även kategorierna materiell
och immateriell skulle kunna användas. Om den senare kategorin används
skulle nedskrivningarna hos en del av företagen inte vara väsentliga. Enligt
RR 17 ska även information om händelser och de omständigheter som lett
fram till nedskrivningsbeslutet finnas med när nedskrivningen är väsentlig
för företaget. Även information om vad som utgör återvinningsvärdet och
hur det räknats fram ska vara med. Vi håller alltså med företagen om att
kraven på information i redovisningen höjs i och med RR 17, jämfört med
det sätt som de redovisar på nu.

Vi anser att de flesta företag har lämnat alltför kortfattad information i
årsredovisningen om hur det bokförda värdet har bestämts, jämfört med
vad RR 17 föreskriver. Fastighetsbolag A, som tillämpar RR 17, har gett
tydlig information hur deras värderingsprocess går till i årsredovisningen.
Där beskriver de hur de har räknat ut ett värde på fastigheterna. Själva
nedskrivningen kommenteras dock inte ingående. IT-bolag A och D har
gett en kort förklaring av hur justeringen av deras tillgångsvärde gått till
vid nedskrivningen. IT-bolag D beräknar nuvärde av kassaflöden och ska
då enligt RR 17 ange diskonteringsfaktor, vilket företaget inte gjort.
Informationen om hur värderingen gått till måste lämnas om
nedskrivningen är väsentlig för företaget, bland annat måste upplysning
lämnas om huruvida det är nyttjandevärde eller nettoförsäljningsvärde som
använts samt hur detta fastställts. Då uppkommer åter frågan om vad som
är väsentligt och det är inte lätt att svara på, vilket vi beskrivit tidigare i
analysen. Detta tyder dock på att fler bolag skulle behövt lämna
information om detta, om de varit tvungna att tillämpa RR 17 idag.

Kemibolag A anser att RR 17 kommer att föra med sig en ny termologi och
det håller vi med om. Exempel på de nya begreppen är indikationer,
kassagenererande enhet, återvinningsvärde och nyttjandevärde. Innehållet i
begreppen är dock inte helt nytt för företagen. I avsnittet om vilka
indikationer företagen tar hänsyn till vid nedskrivningsbeslut beskrev vi
hur de indikationer företagen tar hänsyn till idag är de samma som RR 17
tar upp.

Revisorerna hade lite olika åsikter om hur RR 17 kommer att påverka
företagens sätt att informera i årsredovisningen. Revisor A ansåg inte att



Analys

105

det skulle bli någon större skillnad medan Revisor B anser att det kommer
bli mer bedömningar av kassaflöden. Redovisningskonsulten anser att
upplysningsplikterna i RR 17 kommer att påverka företagen till att behöva
lämna mer information i årsredovisningen. Vår undersökning tyder på att
företagen kommer att behöva informera mer i årsredovisningarna.
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6 Slutsatser och egna reflektioner
Under denna rubrik kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram
till i detta arbete. Först visas slutsatserna i kortform i en bild. Efter detta
redovisas slutsatserna under respektive problemställning. Sist i detta
kapitel återfinns de reflektioner som vi gjort när vi arbetat med denna
uppsats. I denna del formuleras ett antal påståenden som vi anser är
intressanta att undersöka vidare.

6.1 Slutsatser
Vi har nedan sammanfattat våra slutsatser kopplat till figur 3 i
referensramen, vilken beskriver hur vi ser på nedskrivningsprocessen. Till
höger ses våra problemställningar. Vi har valt att lägga slutsatserna om RR
17 under problemställningen om RR 17, då den kan ses som en jämförelse
med hur det ser ut i företag i dag, dvs. den stora rutan.

Figur 11 Slutsatser

Företagets nedskrivningsprocess

Nedskrivning
• Nedskrivningar är inte något
   vanligt förekommande.

Nedskrivningsbeslut
• De indikationer företagen anger att de tar hänsyn till stämmer väl med
   RR 17:s indikationer.
• Företagen går ej igenom indikationerna systematiskt.
• Beloppet måste vara materiellt.
• Bedömningen av om nedskrivningsbehov föreligger görs vanligtvis en gång per
kvartal, men det varierar från en gång per år till tolv gånger per år.

Uppföljning
• Företagen har ingen speciell uppföljning av
   nedskrivningsbeslutet. Det enda är att en ny
   värdering sker som ovan.

Årsredovisning
• Nedskrivningen redovisas på olika sätt.
• Vissa företag visar inte nedskrivningen i
    balans- och resultaträkning som ÅRL
    föreskriver.
• Orsaken till nedskrivning visar fem av bolagen.

Oförändrad/jämkad
avskrivningsplan

• Det finns ingen policy.

Prognos för RR 17:s
påverkan:
• Hur ofta en bedömning görs
  förändras ej (kvartalsvis)
• Rutiner för nedskrivning
  påverkas till viss del, genom
  en mer systematiserad
  genomgång
• Hur företagen informerar i
  årsredovisningen kommer att
  påverkas, genom att mer
  information kommer att
  behöva lämnas.

Hur redovisas
nedskrivningen?

Värdering
• Företagens värderingsprocesser ser olika ut.
• Företagen använder som grundregel metoden med historiskt värde då det bokförda
   värdet ska anges.
• Vid värdering för bedömning av nedskrivningsbehov används värderingsmetoden
   med framtida värde eller nutida försäljningsvärde.
• Extern värdering används endast sporadiskt.
• Kollektiv värdering används ofta, eventuellt följs den av en individuell värdering

Hur fastställs om en
nedskrivning ska göras?
Vilka är indikationerna på
nedskrivningsbehov?

Hur ofta görs en bedömning?
Hur görs uppföljning?
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6.1.1 Hur fastställer företagen om en tillgång ska
skrivas ner? Vilka är indikationerna på att ett sådant
behov föreligger?

Nedskrivningsprocessen
Det framstår i undersökningen som att ”grundregeln” för värdering, när det
bokförda värdet ska fastställas, bygger på den historiska kostnaden. När de
gör en värdering vid nedskrivningsbehov har företagen olika värderings-
metoder och modeller, men vår undersökning har visat att de bygger på
metoden med nutida försäljningsvärde eller metoden med framtida värde.
Alla företag med merparten immateriella tillgångar använder metoden med
framtida värde, vilket inte alla företag med merparten materiella tillgångar
gör.

Flera av företagen gör en kollektiv värdering, vilken sedan eventuellt följs
upp med en individuell värdering. Företagen gör sina värderingar internt
då de anser sig ha tillräcklig kunskap, och endast när de ser problem tar de
till en extern värdering.

Nedskrivningsbeslut
Vår undersökning pekar på att det inte finns några skillnader, på vilka
indikationer företagen anger, mellan de företag som till största delen har
immateriella tillgångar och de som har en övervägande andel materiella
tillgångar. De indikationer som företagen anger stämmer väl överens med
de indikationer som anges i RR 17. Dock går inte företagen igenom
indikationerna på ett systematiskt sätt. Vi har inte funnit några entydiga
svar på hur stor en nedskrivning behöver vara för att företaget ska anse den
betydelsefull att göra. De flesta verkar vara ense om att det ska vara
materiellt eller väsentligt, men vad detta innebär i praktiken är svårare att
svara på.

6.1.2 Hur ofta görs en bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger och hur görs
uppföljningen?
Hur ofta
Hur ofta en bedömning görs av om nedskrivningsbehov föreligger varierar
mycket mellan företagen. Vanligtvis görs en bedömning en gång per
kvartal, men hur frekvent det görs varierar från en gång per månad till en
gång om året.
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Uppföljning
Företagen har ingen speciell rutin för uppföljning av nedskrivnings-
beslutet. Den uppföljning som görs är att en ny värdering sker, på samma
sätt som vid det tidigare nedskrivningsbeslutet.

6.1.3 I vilken utsträckning lämnar företagen
upplysningar i årsredovisningen om de nedskrivningar
som gjorts och varför de gjorts?
Vår undersökning av årsredovisningar visade att företagen redovisade sin
nedskrivning på flera olika sätt. Några företag redovisade den inte i
resultaträkningen och några redovisade det inte i balansräkningen på de
sätt som årsredovisningslagen föreskriver. Ett företag redovisade inte
nedskrivningen synligt överhuvudtaget. Det var sju företag som angav
orsaken till att en nedskrivning gjorts. Skälet till att vissa företag har
utelämnat information i olika sammanhang går att härleda till begreppet
väsentlighet, då vi har märkt att företagen och vi i vissa fall inte har haft
samma åsikt om vad som är väsentligt.

6.1.4 Hur upplever företagen att RR 17 kommer att
påverka deras redovisning?
De flesta företag ansåg inte att RR 17 skulle påverka hur ofta företaget gör
en bedömning av nedskrivningar. Däremot förmodade företagen att RR 17
till viss del skulle påverka deras rutiner för värdering vid nedskrivning
Företagen anser att det kommer att bli mer systematiska genomgångar.
Informationen i årsredovisningen anser företagen kommer att påverkas i
högre utsträckning. Vår analys tyder på att det kommer att bli som
företagen förutspått då upplysningskraven blir högre.

6.2 Egna reflektioner
6.2.1 Väsentlighetsbegreppet borde specificeras
Vi har i vår undersökning sett att vilken information som tillhandahålls i
årsredovisningarna till stor del beror på vad företagen anser vara
väsentligt. Begreppet väsentlighet återfinns i regler och rekommen-
dationer, men det finns inga klara riktlinjer för hur begreppet ska tolkas
eller vad det innebär i praktiken. Det finns alltså inga tydliga regler i
Sverige för vad som är väsentligt, vilket vi anser är en brist. Företagen gör
olika bedömningar om vad som är väsentligt och redovisar därför olika
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mycket information. FAR har definierat begreppet i ”ord”. Denna
definition innefattar att något är väsentligt om informationen, om den varit
känd för en omdömesgill intressent, hade påverkat dennes ställnings-
tagande. Om intressenten skulle fått en annan uppfattning är informationen
väsentlig. Revisorerna gör en bedömning av väsentligheten i varje enskild
situation. Det finns ingen definition där konkreta belopp eller procentsatser
anges. Vi anser att företagens redovisning skulle bli mer jämförbar om
detta begrepp utvidgades med en procentsats eller liknande i sin definition.
I RR 17 ges detta begrepp en relativt stor plats och påverkar därmed
informationsmängden i årsredovisningarna. Det finns andra länder där en
procentsats anges för väsentlighet för att en tillgångspost ska tas upp i
redovisningen. Kanske borde Sverige följa deras exempel?

Det skulle vara intressant att undersöka hur de olika företagen tolkar
begreppet väsentlighet och om detta begrepp skiljer sig åt mellan olika
branscher. Går det att urskilja någon praxis om hur begreppet väsentligt
används i praktiken?

6.2.2 Konjunkturen påverkar nedskrivningar
En nedskrivning ska ej ske på grund av konjunkturväxlingar enligt
litteraturen. I skogsbolag, där en tydlig konjunkturcykel finns, görs inte en
nedskrivning om orsaken till nedgången är en lågkonjunktur vilken
beräknas att vända igen. De IT-bolag vi undersökt har däremot inte en
tillräckligt lång historia för att det ska vara möjligt att bestämma utseendet
på branschens konjunkturcykel. IT-bolagen kan därför, enligt oss, inte
vänta med att göra en nedskrivning med hänvisning till att det är en
tillfällig lågkonjunktur. Istället måste en nedskrivning göras direkt då det
bokförda värdet framstår som alltför högt. Det finns dock en annan aspekt
på IT-bolagens nedskrivningar, och det är uppfattningen att ”IT-bubblan”
har spruckit, och att detta framtvingat nedskrivningar.

Är det så att konjunkturer påverka nedskrivningar i vissa branscher, men
inte i andra? Det skulle i så fall vara intressant att undersöka branscher
över hela deras konjunkturcykel för att se om detta påstående är sant.

6.2.3 Företag för en dialog med aktieägarna om
informationslämnandet
Vi har sett tydliga tecken på förekomsten av en dialog mellan företag och
aktieägare om vilken information som ska återfinnas i årsredovisningarna.
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Litteraturen framhåller dock att intressenterna inte kan påverka infor-
mationen speciellt mycket. Vi anser dock att företagen är måna om att
ligga bra till hos sina aktieägare och vill därför tillhandahålla den
efterfrågade informationen.

Om det är så att båda parter är måna om detta förhållande är frågan hur
mycket intressenterna kan påverka informationen i årsredovisningarna och
hur mycket företagen anser att detta förhållande är värt. Detta skulle det
vara intressant att studera.

6.2.4 Värdering vid nedskrivning skiljer sig åt mellan
olika branscher
Vår undersökning visar att IT-bolagen är de som mest frekvent gör en
värdering. Anledningen till detta kan vara att branschen skulle kunna sägas
vara mer riskfylld då de tillgångar som IT-bolagen främst har är av
immateriell karaktär. Dessa upplevs som mer osäkra varför en värdering
enligt oss borde göras oftare för att företaget ska vara uppdaterat och
minska risken för obehagliga överraskningar. Vi har sett att alla IT-bolag i
vår undersökning använder sig av framtida värdet. Detta värde är en
uppskattning och går inte att fastställa med lika stor säkerhet som ett
försäljningsvärde för en jämförbar tillgång.

Frågan är om värderingsprocessen skiljer sig åt i olika branscher och vad
dessa olikheter beror på i så fall. Det kanske inte är branschen som är
orsaken utan typen av tillgångar?

6.2.5 RR 17 kommer främst att påverka informationen i
årsredovisningen
Innehållet i RR 17 kan ses som en specificering av lagtexten. Företagen får
nu mer tydliga regler att följa. Företagen själva spår att de kommer att
behöva redovisa mer information om nedskrivningar och hur de kom fram
till dessa beslut i och med att RR 17 träder i kraft år 2002. Däremot anser
de inte att deras värderingsprocesser kommer att förändras i och med
denna rekommendation. Vår undersökning får oss att instämma i
företagens åsikter om hur RR 17 kan antas påverka företagen.

Det skulle vara intressant att om några år undersöka vad effekterna blev av
RR 17:s ikraftträdande, och i vilken mån företagens och våra förutsägelser
slog in.
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Bilaga 1
Frågor till revisorerna (förundersökning)

Syftet med vår uppsats är:
Att beskriva - vilka nedskrivningsprinciper som används i företag, vilka

  överväganden som görs samt hur detta har förändrats
- hur värderingen av anläggningstillgångar går till, och hur ofta
  de bedömer om upp- och nedskrivningar behöver göras.
- hur nedskrivningar anges i årsredovisningen

Vi har valt att begränsa oss till att bara studera immateriella och materiella
anläggningstillgångar.

Allmänt
1. Hur vanligt anser du att det är med nedskrivningar?
2. Hur vanligt borde det vara?
3. Vad är vanligast, att jämka sin avskrivningsplan eller att göra en
nedskrivning?
4. Vilka faktorer får företagen att välja att jämka sin avskrivningsplan?
5. Vilka kriterier tar man hänsyn till vid en nedskrivning?
6. Hur uppfattas nedskrivningar bland företag resp. revisorer?
7. Hur har synen på nedskrivningar förändrats?
8. Hur skulle du förklara begreppet tyst kvittning?
9. Är det vanligt att företag gör tyst kvittning istället för att öppet redovisa
en upp- och nedskrivning?
10 Är det vanligt att företag, då de upptäckt ett nedskrivningsbehov,
försöker få fram ett lika stort uppskrivningsbehov och tar upp båda öppet i
redovisningen?

Bedömningen
11. Vilka är problemen vid bedömningen av nedskrivningsbehov?
12. Hur går bedömningen till av om en nedskrivning ska göras?
- Är genomgången av tillgångar för att upptäcka nedskrivningsbehov
systematisk/regelbunden? (Finns det rutiner?)
- Hur ofta görs bedömning av nedskrivningsbehov?
13. Hur har tillväggångssättet vid bedömningen förändrats?
14. Vilken är revisorns roll vid bedömningen av om en nedskrivning ska
ske?
15. Är det oftast revisorn eller någon på företaget som föreslår att en
nedskrivning ska göras?
- Föreligger ofta oenighet?

Årsredovisningen
16. I resultaträkningen anges nedskrivningar med olika benämningar i
olika företag (ex jämförelsestörande poster, värdejustering av fastighet



eller inget alls). Finns det någon allmän praxis om hur nedskrivningar ska
redovisas i resultatredovisningen?
- Om det inte finns; anser du att det borde finnas någon sådan praxis?
17. Anser du att företagen ger tillräcklig information om nedskrivningar i
årsredovisningar?
18. Enligt RR 17 ska företagen ange händelser och omständigheter som lett
fram till beslutet om nedskrivning eller återföring om beloppet är av
väsentlig betydelse för företagets redovisning som helhet. Hur bör man
tolka begreppet väsentlig? Hur tolkar du det?
19. Vilken information om nedskrivningar anser du borde finnas med i
årsredovisningen?

(Vad borde vi studera i årsredovisningar för att få fram så mycket
information som möjligt om nedskrivningar? )

Godkänner du att vi använder ditt namn och dina svar i vår undersökning?



Bilaga 2
Vad vi har undersökt i årsredovisningarna

Vi har valt att undersöka årsredovisningarna för koncernen.

• Hur stor andel är immateriella och materiella tillgångar av
anläggningstillgångarna?

• Har nedskrivningar /reversering gjorts?

• På vilken tillgång har nedskrivningar gjorts?

• Var i årsredovisningen ser man att företaget har gjort en nedskrivning?
(RR, BR, noter, förvaltningsberättelse)

• Vad skriver företaget att de använder för regler och rekommendationer?

• Vilka värderingsprinciper använder de? (Både immateriella och
materiella)

• Anges det i årsredovisningen varför företaget har gjort en
nedskrivning? I såfall var?

• Hur stor är nedskrivningen?



Bilaga 3
Frågor till företagen

Vilken befattning har du i företaget?
Hur länge har du haft denna befattning?

1. Vilka regler och rekommendationer tillämpar företaget vid redovisning
av immateriella och materiella anläggningstillgångar? (tillämpar företaget
RR17?)

2. Vilka grundläggande redovisningsprinciper, som t ex
försiktighetsprincipen, tillämpar företaget vid redovisning av immateriella
och materiella anläggningstillgångar?

Är det någon som väger tyngre än de andra?

3. På vilken nivå fattas besluten om nedskrivningar?

4. Hur går värderingen av materiella anläggningstillgångar till vid
nedskrivning?

5. Vilka problem kan uppstå vid värdering av materiella
anläggningstillgångar?

6. Hur går värderingen av immateriella anläggningstillgångar till vid
nedskrivning?

7. Vilka problem kan uppstå vid värdering av immateriella
anläggningstillgångar?

8. Använder företaget extern värdering av anläggningstillgångar?

Om ja: sker den externa värderingen regelbundet?

9. Finns det några rutiner för hur företaget bedömer ett
nedskrivningsbehov?

10. Hur ofta gör företaget bedömningen av om ett nedskrivningsbehov
föreligger?

11. Om en enskild tillgång är svår att värdera, förekommer det då att
företaget värderar dem i grupp (och ev. sedan delar upp det på enskilda
tillgångar)?



12. Finns det någon beloppsgräns under vilken en kollektiv värdering kan
anses godtagbar? (schablonvärdering)

13. Finns det någon policy i företaget för gränsdragningen mellan om en
jämkning av avskrivningsplanen ska ske eller en nedskrivning ska göras?

14. Vilka inre och yttre indikationer tar företaget hänsyn till vid en
prövning av nedskrivningsbehovet?
inre (t ex att en tillgång gått sönder)
yttre (t ex väsentlig förändring i teknologin)

15. Finns fastställda indikationer eller kriterier som företaget tar hänsyn
till?

16. Vilka problem kan uppstå vid bedömningen av om ett
nedskrivningsbehov föreligger?

17. Hur gör företaget för att minska eventuella problem?

18. Vad bestämmer storleken på nedskrivningen?

19. Har företaget en gräns för hur stort beloppet måste vara för att det ska
vara intressant att ta upp det som en nedskrivning i redovisningen?

20. Förekommer nedskrivningar ofta i Ert företag?

21. Tror Du att det förekommer ofta i andra företag?

22. Tycker Du att det borde förekomma oftare?

23. Har företaget genomfört en reversering någon gång?

Om ja, vad var anledningen?

24. Hur kontrollerar företaget om anledningen till nedskrivningsbeslutet
kvarstår?

25. Har företagets tillvägagångssätt vid bedömning av
nedskrivningsbehovet förändrats under de senaste tio åren?



26. Tror Du att Redovisningsrådets nya rekommendation, RR 17,
Nedskrivningar, kommer att påverka företagets rutiner för värdering av
tillgångar?

27. Anser Du att tillämpningen av RR 17 kommer att påverka hur ofta
företaget bedömer om ett nedskrivningsbehov föreligger?

28. Tror Du att RR 17 kommer att påverka företagets sätt att informera i
årsredovisningen?

29. Till vem riktar företaget i första hand informationen i
årsredovisningen?

30. Tar företaget hänsyn till vilken information intressenterna vill ha vid
utformningen av årsredovisningen?

I så fall, hur?

31. Vilka överväganden görs när företaget bestämmer vilken mängd och
vilken typ av information som ska lämnas ut i årsredovisningen?

Godkänner du att vi skriver ut ditt namn och företag i vår undersökning?
Går det bra att vi kontaktar dig igen om något skulle vara oklart?



Bilaga 4
Frågor till revisorer

Vi undersöker immateriella och materiella anläggningstillgångar, inte
finansiella.

1. Vilka regler och rekommendationer tillämpar börsbolagen vid
redovisning av immateriella och materiella anläggningstillgångar?
(tillämpar många företag RR17 redan nu?)

2. Vilka grundläggande redovisningsprinciper, som t ex
försiktighetsprincipen, tillämpar börsbolagen vid redovisning av
immateriella och materiella anläggningstillgångar generellt sett?

Är det någon som väger tyngre än de andra?

3. På vilken nivå i företagen brukar besluten om nedskrivningar fattas?

4. Hur går värdering av materiella anläggningstillgångar till vid
nedskrivning generellt sett?

5. Vilka problem kan uppstå vid värdering av materiella
anläggningstillgångar?

6. Hur går värdering av immateriella anläggningstillgångar till vid
nedskrivning generellt sett?

7. Vilka problem kan uppstå vid värdering av immateriella
anläggningstillgångar?

8. Är det vanligt att företag använder extern värdering av
anläggningstillgångar?

9. Hur ofta tycker du att ett företag bör göra en bedömning av om ett
nedskrivningsbehov föreligger?

10. Finns det någon beloppsgräns under vilken du anser att en kollektiv
värdering är godtagbar? (schablonvärdering)

11. Vilka inre och yttre indikationer bör företagen ta hänsyn till vid en
prövning av nedskrivningsbehovet?
inre
yttre



12. Vilka problem kan uppstå vid bedömningen av om ett
nedskrivningsbehov föreligger?

13. Hur kan företaget göra för att minska eventuella problem?

14. Vad bestämmer storleken på nedskrivningen?

15. Hur stort måste beloppet vara för att du som revisor ska påpeka att det
behövs en nedskrivning i redovisningen?

16. Anser Du att nedskrivningar förekommer ofta?

17. Tycker Du att det borde förekomma oftare?

18. Hur kontrollerar företag om anledningen till nedskrivningsbeslutet
kvarstår?

19. Har tillvägagångssättet vid bedömning av nedskrivningsbehov
förändrats under de senaste tio åren?

20. Tror Du att Redovisningsrådets nya rekommendation, RR 17,
Nedskrivningar, kommer att påverka företagens rutiner för värdering av
tillgångar?

21. Tror Du att tillämpningen av RR 17 kommer att påverka hur ofta
företagen bedömer om ett nedskrivningsbehov föreligger?

22. Tror Du att RR 17 kommer att påverka företagens sätt att informera i
årsredovisningen?

23. Vad ser Du som den största förändringen med RR17, om du ser någon?

24. Hur tycker Du att företagen ska redovisa sina nedskrivningar i
årsredovisningen?

Godkänner du att vi skriver ut ditt namn och företag i vår undersökning?
Går det bra att vi kontaktar dig igen om något skulle vara oklart?


