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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Företagsförvärv är sedan länge en vanligt förekommande företeelse i företagens tillväxt, vilket bland annat medfört att 
redovisning av goodwill varit ett flitigt diskuterat ämne. I och med införandet av EUs 4:e direktiv utformar samtliga de i EU 
noterade bolag från och med 1 juni 2005 sin finansiella rapportering enligt IASBs standardverk IFRS. Förändringen innebär 
att goodwill istället för att skrivas av över dess nyttjandeperiod nu årligen skall testas för nedskrivning. Något som införts i 
och med implementeringen av IAS 36 är att goodwill skall fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas få 
synergier av ett förvärv. Identifiering av kassagenererande enheter och fördelning av goodwill på kassagenererande enheter 
är något som kan orsaka bolagen problem.  
 
Syfte: 
Att undersöka och beskriva hur IAS 36 tolkas i praktiken vid nedskrivningstest av goodwill med avseende på 
kassagenererande enheter. Genom att syftet uppfylls minskar den kunskapsbrist som finns avseende praxis i användandet av 
IAS 36.  
 
Genomförande: 
Uppsatsen har genomförts som en kvalitativ fallstudie på ett svenskt bolag. Utöver fallföretaget har ett verifieringsföretag 
använts. Som förstudie har två redovisningsexperter intervjuats vilka likväl hjälpte till med att förklara IAS 36 olika 
beståndsdelar.  
 
Resultat: 
Uppsatsen har visat på att IAS 36 rekommendationer inte är så tydlig för företagen som de till en början tycks vara. Såväl 
identifiering av kassagenererande enheter som fördelning av goodwill kan innebära problem för företagen och att 
standardens intentioner inte alltid följs. Fallföretagets fördelning av goodwill skulle i förekommande fall kunna ske på en 
högre nivå än vad den görs idag. Fördelas goodwillen på en högre nivå skull det ske helt i enlighet med det viktiga 
begreppet rättvisande bild som IASBs föreställningsram hänvisar till. Dagens fördelning av goodwill kan göra att synergier 
från enheter som inte tilldelats goodwill inte beaktas i den nedskrivningsprövning som görs av goodwill. Uppsatsen har 
även visat på att väsentlighet är en viktig faktor. Beaktas inte väsentlighet kan identifiering av kassagenererande enheter och 
fördelning av goodwill bli allt för godtyckligt för att vara av värde, till de beslutsunderlag som används av fallföretagets 
intressenter.      
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Abstract  
 
Background: 
Merger and Acquisitions have been an extensive part of companies strive for additional growth. Goodwill reporting has 
become a widely discussed subject as a consequence of the more frequent corporate takeovers. As of June 1 2005 all public 
companies within the EU are required to report in accordance with IASBs reporting standards, IFRS. Goodwill is now 
annually tested for impairment rather than amortised during its economic life. In order to test goodwill for impairment, 
companies must in accordance to IAS 36, identify its cash generating units and distribute the goodwill to the units affected 
by synergies derived from the acquisition. Identification of cash-generating units and distribution of goodwill in accordance 
with the intentions of IFRS, has been proven to create some difficulties for companies. 
 
Purpose: 
To describe and examine the practical interpretation of IAS 36 when testing goodwill for impairment through cash 
generating units. If the purpose is fulfilled the lack of knowledge within using interpretations of IAS 36 will be reduced. 
 
Completion: 
This master thesis has been executed as a qualitative case study on a Swedish company. This case study also includes a 
verification case that is used to prove and strengthen the points investigated in the case company. A feasibility study 
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Results: 
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are affected by the synergies derived from the acquisitions will not be included when goodwill is tested for impairment. 
Materiality has as well shown to be an important subject of goodwill impairment tests. If materiality is not paid attention to 
when identifying and distributing goodwill to the cash generating units, the financial reports are at risk of becoming 
gratuitous and loose its value as stakeholder information.  
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Förord 
 
Uppsatsen har varit en lärorik tid för oss och vi har uppskattat de utmaningar som vi 
ställts inför. Vår förhoppning är att uppsatsen skall komma läsaren till nytta och bli 
ett lärande verktyg för fler än oss som författare.  
 
Vi vill passa på att tacka alla intervjupersoner som villigt ställt upp att svara på våra 
frågor och bidragit till denna uppsats utformning. Vidare vill vi rikta ett särskild tack 
till de personer på Alpha som hjälp oss med informationsinsamling och kommit med 
konstruktiv kritik under skrivandets gång. 
 
Andra personer att  tacka är samtliga  inom vår uppsatsgrupp som även de kommit 
med  goda  tankar,  konstruktiv  kritik  och  motiverande  kommentarer.  En  annan 
person att lyfta fram och rikta ett stort tack till är vår handledare Stefan Schiller. Han 
har bidragit med intressant infallsvinklar, nya tankegångar och konstruktiv kritik. Vi 
vill  tacka  för  det  stora  engagemang  som  Stefan  tillägnat  vår  uppsats  och  därmed 
bidragit till dess nuvarande utformning. 
 
Det  finns  andra  personer  vi  glömt  att  omnämna men  som  hjälp  oss  under  dessa 
veckor, vi vill även rikta ett stort tack till alla er.  
 
 
Linköping 070527 
 
 
 
Nicklas Pettersson    Tobias Thorsson    
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Inledning 

 

1 Inledning 
Uppsatsen kommer att behandla olika problematiseringar gällande kassagenererande enheter 

vid nedskrivningstest av goodwill. Intressanta ämnesområden är fördelningen av goodwill vid 

förvärvstillfället och nedskrivningsprocessen av goodwill. Inledningsvis presenteras 

grundläggande information kring goodwill och de nya förutsättningarna som gäller efter 

införandet av IFRS1. Avslutningsvis introduceras syfte och disposition av uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Förvärv blir allt vanligare inom näringslivet och utvecklingen har sett liknande ut under de två 

senaste århundradena. Företagsförvärven har troligen ökat beroende på att det är en snabb 

metod för att uppnå önskad tillväxt i förhållande till att starta egna verksamhetsgrenar inom 

den befintliga organisationen. Samtidigt som företagsförvärv blivit allt mer frekventa har 

också informationsflödet ökat och aktier blivit en allmän sparform. Den ökade aktiehandeln 

har bidragit till ökade företagsvärden vilket också påverkat köpeskillingen vid 

företagsförvärvet. Ett exempel på ett förvärv som inte har ett substansvärde som kan matcha 

köpeskillingen är Googles köp av Youtube, för cirka 12 miljarder kronor (E24 2007).    

 

Införandet av IFRS2 har inneburit ett nytt synsätt inom redovisningen. EU3 beslutade via det 

fjärde direktivet att samtliga noterade bolag inom unionen skall tillämpa liknande standarder 

gällande finansiell rapportering (Westermark 2004). Förändringen har bland annat inneburit 

att avskrivning av goodwill frångåtts. Numera skall den tidigare definitionen av goodwill 

delas upp i flera beståndsdelar och därefter värderas till verkligt värde. De nya standarderna 

inför rättvisande bild i en helt ny dimension inom den svenska redovisningen. Värderingen är 

dock inte helt fri från kritik, vad gäller den nya ansatsen. Peter Malmqvist ”är säker på att 

redovisningen här kommer att skapa en ny bubbla” (Holmquist 2004, s. 19). Kritiken består 

till stor del i att den nya redovisningen höjer värdet på bolagens balansräkning, vilket kan vara 

känsligt i en situation när beloppens storlek växer sig allt större.  

 
                                                 
1 International Financial Reporting Standards 
2 Innefattar både de standarder som benämns IAS och IFRS 
3 Europeiska Unionen 
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Finansmarknaden är troligtvis en part som välkomnar den nya redovisningsmetoden. När de 

tidigare värderat ett bolag har de lyft bort avskrivningen avseende goodwill för att dessa inte 

anses ingå i företagens löpande verksamhet. Genom de nya standarderna har redovisningen 

tagit ytterligare ett steg mot att bättre anpassa sig till finansmarknadens behov. ”Det här är en 

amerikanisering, i mina ögon delvis en klok sådan, menar Malmqvist. Det beror inte minst på 

att Europa faktiskt inte klarar sig på sin egen kapitalmarknad” (Holmquist 2004, s. 19).    

 

Goodwillposterna har en relativt stor inverkan på bolagens resultat. En undersökning gjord av 

Peter Malmqvist visar att de nya redovisningsreglerna i snitt höjde bolagens totala egna 

kapital med cirka en 1,5 procent, vilket därmed medför en höjning av bolagens 

balansomslutning. De nya reglerna ger således upphov till en större balansräkning i absoluta 

tal. Under 2004 visar undersökningen att bolagens resultat före skatt i snitt höjdes med tio 

procent enbart genom de ändrade redovisningsreglerna gällande goodwillavskrivningarna. 

(Malmqvist 2006) 

 

Enligt de nya redovisningsstandarderna framtagna av IASB4 skall numera övervärdet från ett 

förvärv i ett första steg fördelas i identifierbara immateriella poster och dessa identifierbara 

enheter skall skrivas av över dess nyttjandeperiod. Exempel på identifierbara immateriella 

tillgångar kan vara varumärken, licenser eller kundregister. Restvärdet efter avdrag för de 

identifierbara tillgångarna av köpeskillingen på det förvärvade bolaget hänförs till den 

goodwillpost som det förvärvande bolaget aktiverar och senare testar för eventuella 

nedskrivningsbehov. (Jansson et al 2004) 

 

När nya lagar och regler introduceras uppkommer ovisshet kring avsaknad av praxis. Nya 

redovisningsregler inom exempelvis goodwillområdet i kombination med avsaknaden av 

praxis resulterar i att ett tolkningsutrymme finns i regelverket. IFRS är ett principbaserat 

regelverk och skall därmed inte vara detaljstyrande. Tolkningsutrymmet som bolagen ges kan 

i ett tidigt stadium skapa förvirring och jämförbarheten mellan bolagen riskerar att försvagas 

om regelverket inte tillämpas på liknande sätt av olika bolag. (Buisman 2006) Därav finns det 

en kunskapsbrist inom området genom avsaknad av praxis, vilket öppnar för att ytterligare 

undersökningar kan vara till nytta för såväl redovisningsprofessionen som börsbolagen. En 

undersökning gjord i USA, som tillämpar ett liknande regelverk, visar att näringslivet har 
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svårt att identifiera de enheter som representerar den nivå inom bolaget där 

nedskrivningstestet av goodwillen skall ske (Hayn Hughes 2006).   

 

1.2 Problematisering 

I och med införandet av IFRS skall bolagen utföra ett så kallat nedskrivningstest på sina 

goodwillposter. Införandet medför att bolagen behöver ta kostnaden för värdenedgången först 

när dotterbolaget värderas lägre än vid förvärvstidpunkten. Målet med de nya reglerna är att 

närma sig en mer rättvisande redovisning. Dotterbolagets värde sjunker inte linjärt över tiden 

och ibland inte alls, vilket resulterade i att de äldre reglerna gav upphov till en i viss mån 

missvisande redovisning. (Holmquist 2004)  

 

Bolagens redovisning blir allt mer komplex och värderingen av ett dotterbolag inkluderar ett 

flertal parametrar. De numer allt komplexare standarderna ställer allt högre krav på 

informationsgivning i dagens redovisning. Exempelvis måste bolagen enligt IFRS 3 lämna ut 

ett sammandrag av förvärvsanalyser och motivera varför bolaget betalt goodwill vid ett 

förvärv. I IAS 5  36 Nedskrivningar, finns krav på detaljerad information om hur 

nedskrivningstestet har genomförts och hur uppdelningen har skett av de olika 

värderingsenheterna. (Buisman 2006) Uppdelningen mellan de olika värderingsenheterna, 

eller kassagenererande enheterna, och fördelningen av goodwillposten är några av de 

bedömningsområden som har uppkommit när IAS 36 skall tolkas.    

 

Nedskrivningstestet skall utföras på de kassagenererande enheterna som goodwill kan 

härröras till. En kassagenererande enhet definieras som ”den minsta identifierbara grupp av 

tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt 

väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar” (IFRS/IAS 2006, s. 

479). Goodwillposten skall härröras till de kassagenererande enheterna som drar nytta av dem, 

vilket kan innebära att vissa av enheterna finns inom bolaget före förvärvet. De interna 

kassagenererade enheterna är sådana som drar nytta av synergieffekter till följd av förvärvet, 

vilket i sin tur ger upphov till en koncerngoodwill. (Jansson et al 2004) Tolkningen av vilken 

som är den minsta identifierbara grupp som generar oberoende inbetalningar är en 

komplicerad process samtidigt som den rättvisande bild som IAS 36 syftar till måste tas i 
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beaktning. Övervakningspanelen (2007) rapporterar om att flera av de svenska börsbolagen 

har haft bekymmer med att finna den minsta grupperingen av de kassagenererande enheterna.   

 

I och med att goodwillposten kan härröras till internt tillförda kassagenererande enheter, 

betyder det att ett bolag med negativa kassaflöden och en låg värdering kan grupperas till ett 

antal enheter som genererar vinst och goodwillvärdet behöver därmed inte skrivas ned 

(Nilsson 2007). Gränsdragningen mellan vilka av de kassagenererande enheterna som drar 

nytta av goodwillen och inte, kan vara problematisk. Fabriksplacering och landsgränser kan 

vara en del som skiljer enheterna ifrån varandra men i dagens globaliserade samhälle är inte 

längre landsgränser något större hinder för att kunna bedriva en integrerad verksamhetsgren i 

olika länder.  

 

Efter ett förvärv är omstruktureringar ett vanligt scenario för att det förvärvande bolaget skall 

kunna öka effektiviteten hos förvärvsobjektet. Bolaget kan integrera förvärvsobjektet i likhet 

med sin egen bolagsstruktur och därigenom dra nytta av de stordriftsfördelar som förvärvet 

möjliggör. Vid upprättandet av förvärvskalkylen kan det vara problematiskt att identifiera de 

kassagenererande enheterna som drar nytta av goodwillen. Problematiseringen som 

uppkommer grundas i hur fördelningen av goodwillposten skall ske i samband med en 

omstrukturering samt hur goodwillposten storleksmässigt skall delas i andelar till de olika 

enheterna.  

 

Uppsatsen kommer att ta sig an problematiseringar som presenterats ovan. 

Problematiseringarna kommer att behandlas utifrån hur standarden kan tolkas i avseende på 

kassagenererande enheter och omstruktureringars påverkan på de kassagenererande enheterna. 

Uppsatsen fyller ett behov när kunskapsbrist föreligger avseende hur IAS 36 skall tolkas i 

praxis. Som presenterats ovan bygger IFRS på principbaserade standarder vilket ytterligare 

förstärker behovet av en utvecklad praxis inom området. Behovet föreligger främst genom att 

en principbaserad standardsättning likväl inrymmer ett bedömningsutrymme vilket ytterligare 

försvårar tolkningen av standarden och vilka de egentliga intentionerna är. Däremot får inte 

bedömningsutrymmet bli allt för stort att därigenom jämförbarheten, vilket är en av 

grundtankarna med de internationella redovisningsstandarderna, riskerar att undermineras. 

 

Flertalet tidigare uppsatser har genomförts inom området goodwill, dock finns det endast ett 

fåtal som hanterar problematiken med kassagenererande enheter och dess olika beståndsdelar. 
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Bland annat visar en uppsats över fem Mid-cap6 bolag från Södertörns högskola att dessa 

enbart har fördelat sin goodwill till en enskild kassagenererande enhet (Lindgren Ödman 

2007). Det är i sin tur intressant genom att bolagen därmed menar att det uppkommit 

begränsade synergier med förvärven. En uppsats från Jönköpings International Business 

School menar att bolag som är mer frekvent inblandade i förvärv i större utsträckning har 

ändrat sina förvärvsanalyser för att de bättre skall stämma överens med kraven i de nya 

redovisningsstandarderna (Carlström Persson 2007). Att frekvensen av företagsförvärv har en 

betydelse för arbetsprocessens gång vid ett förvärv kan tyda på en kunskapsbrist inom 

näringslivet angående de nya redovisningsreglernas praktiska tillämpning vid 

nedskrivningstest av goodwill.       

 

Utifrån ovan förda diskussion blir det intressant att studera hur de kassagenererande enheterna 

hanteras i praktiken samt hur goodwill skall fördelas dem emellan. Problematiseringen leder 

därtill fram till följande frågeställning:  

 

Hur tillämpas IAS 36 i praktiken 

- vid identifikation av de kassagenererande enheterna?  

- vid fördelningen av goodwill på de kassagenererande enheterna? 

- vid organisatoriska omstruktureringar av kassagenererande enheter? 

 

1.3 Syfte 

Att undersöka och beskriva hur IAS 36 tolkas i praktiken vid nedskrivningstest av goodwill 

med avseende på kassagenererande enheter. Genom att syftet uppfylls minskar den 

kunskapsbrist som finns avseende praxis i användandet av IAS 36. 

  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen har avgränsats till att enbart hantera förvärvsgoodwill och inte negativ goodwill 

eller egen upparbetad goodwill. Avgränsningen har gjorts för att reglerna kring dessa 

klassificeringar av goodwill inte ger något tolkningsutrymme. 

 

                                                 
6 Medelstora bolag enligt OMX nordiska börsens fördelning av noterade bolag.  
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Vid nedskrivningstest av goodwill skall bolaget identifiera de gemensamma tillgångarna som 

inte kan klassificeras som enskilda kassagenererande enheter, såsom huvudkontoret eller 

utvecklingsavdelningen. De gemensamma tillgångarnas kassaflöde skall enligt standarden 

härröras till samtliga kassagenererande enheter som är berörda av tillgången. Uppsatsen syftar 

till att undersöka en annan dimension av problematiken med nedskrivningstest av goodwill 

varför gemensamma tillgångars påverkan på nedskrivningstestet och kassagenererande 

enheter inte kommer att behandlas. Vidare får de gemensamma tillgångarna ingen inverkan på 

den problematik som uppsatsen syftar till att undersöka.      

 

Koncerner är juridiska personer som inte är ett skattesubjekt. Uppsatsen syftar till att 

undersöka förvärvsgoodwill som uppkommer via aktieförvärv vilket resulterar i att uppsatsen 

inte tar hänsyn till skattekonsekvenser. Denna avgränsning har gjorts för att det i normalfallet 

inte skall innebära någon skattekonsekvens vid nedskrivningar av företagets goodwillvärde.  

 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen kan summeras i studenter och professionella inom företagsekonomi, främst inom 

ämnesområdet redovisning och finansiell rapportering. Med de professionella menas både den 

akademiska världen och näringslivet. För att tillgodogöra sig uppsatsens huvudpunkter är en 

förutsättning att kunskaper inom ämnet redovisning innehas. Kunskaperna bör omfatta såväl 

de internationella redovisningsstandarderna som de tidigare svenska rekommendationerna.  
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1.6 Disposition 

6. Slutsatser 1. Inledning 
- Sambandens 

betydelse och nytta 

- Problem- 

formulering 

- Uppslag nya studier - Syfte 

5. Analys 2.Tillvägagång 
- Koppling empiri 

och teori 

- Angreppssätt 

- Ställnings- 

- Sambandens vikt taganden 

4. Empiri 3. Referensram
- Insamlat material - Teoribildning 

- Undersöknings 

objekt 

- Studiens 

utgångspunkt 

 
 

Figur 1-1: Illustration av uppsatsens disposition 

Sammanfattande diskussion 

Att antalet förvärv ökar i kombination med en ny redovisningsstandard gör att det uppkommer 

ett antal problematiska bedömningssituationer. Den nya redovisningsstandarden är 

principbaserad, vilken innebär att de rapporterande bolagen ges ett tolkningsutrymme. En ny 

standard innebär även en minimal tillgång till praxis vilket gör bedömningsförfarandena av 

den nya redovisningsstandarden än mer svårbedömligt. Därav har denna uppsats till syfte att 

undersöka och beskriva hur IAS 36 tolkas i praktiken vid nedskrivningstest av goodwill med 

avseende på kassagenererande enheter. 
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2 Tillvägagångssätt 
Kapitlet beskriver uppsatsens upplägg och syftar till att ge läsaren möjlighet att bedöma 

uppsatsens kunskapsbidrag ur ett vetenskapligt perspektiv. Metoden kommer slutligen att 

granskas med ett kritiskt förhållningssätt för att därigenom ge läsaren en chans att bedöma 

de svagheter som finns i uppsatsens metodiska aspekter.   

 

2.1 Introduktion till en vetenskaplig studie 

Under människans liv byggs en kunskapsbas upp. Kunskap som hjälper människan att förstå 

sin omvärld, lösa problem och fatta beslut. Den individuella människans kunskap påverkas av 

en rad variabler. Patel Tebelius (1987) nämner bland andra tidigare erfarenheter, mängden 

information, informationens kvalité och individens förmåga att förstå problemen och se 

sammanhang som påverkande variabler för att uppnå kunskap. Variabler som till viss del 

innebär att kunskap är subjektiv, med det menat att individens tidigare erfarenhet påverkar 

kunskapen och gör den till sin.  

 

En form av kunskap är den vetenskapliga kunskapen. Patel Tebelius (1987, s. 14) förklarar 

begreppet vetenskap: ”En vanlig syn på vad som är vetenskap är att det är våra samlade 

kunskaper inom ett sådant avgränsat område” och ”Begreppet vetenskap står också för den 

verksamhet som leder till förvärvandet av kunskaper inom en disciplin”. Kraven på vad som 

kan benämnas vetenskaplig kunskap skulle enligt dessa citat vara att kunskapen kommer från 

ett identifierat och begränsat område samtidigt som framtagandet av kunskapen skett inom 

vetenskaplig verksamhet. För att det kunskapsbidrag som denna uppsats syftar till att bidra 

med skall vara vetenskaplig, krävs det således att kunskapen är tillförlitlig och utarbetad 

enligt ett vetenskapligt förfarande.  

 

Följande fyra krav är de som valts att lägga tonvikt på för att skapa ett vetenskapligt 

kunskapsbidrag. (Patel Tebelius 1987) 

- Skapa kontroll över värderingar och tidigare erfarenheter 

- Användning av relevant information 

- Användning av högkvalitativ information 

- Presentera informationen på ett begriplig sätt 
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Patel Tebelius (1987) menar att studiens metod syftar till att skapa kontroll över hur 

värderingar och tidigare erfarenheter påverkar studiens kunskapsbidrag, att informationen är 

relevant och tillräcklig för studien samt att informationen håller hög kvalité. Dessutom ställs 

det ytterligare krav på författaren att se sammanhang i informationen och presentera det på ett 

för läsaren begripligt sätt.  

 

2.2 Deduktiv undersökningsansats  

Den deduktiva ansatsen innebär att studien utgår från teorin för att exempelvis testa den på 

verkliga förhållanden. Motsatsen till en deduktiv ansats är den induktiva, vilket innebär att 

problematiken har sitt ursprung i verkligheten för att testas mot teoretiska metoder. (Patel 

Tebelius 1987) Uppsatsen syftar till att tolka IAS 36 i praktiken, vilket tyder på en så kallad 

deduktiv ansats. 

Teori 

 
Figur 2-1: Illustrativ beskrivning av olika sorters undersökningsansatser  

 

Empirin vid en deduktiv ansats kan användas för att testa teorier och modeller i verkligheten 

och slutsatserna dras utifrån teorins utfall vid test med empirisk data. (Patel Tebelius 1987) 

 

2.3 Fallstudie 

Uppsatsen har genomförts som en fallstudie på företag Alpha och därutöver har företag Beta 

använts som ett verifieringsobjekt för att jämföra den information som kommit fram från 

Alpha för att försöka uppnå en triangulär tolkning i analysen. Anledningen till att Beta 

använts som verifieringsobjekt är att det skiljer sig mycket från Alpha. Beta är en mindre 

organisation där bolagsstrukturen inte är lika komplex, dessutom verkar Beta till skillnad från 

Alpha i tjänstesektorn. Genom användandet av ett verifieringsföretag som i stort skiljer sig 

från Alpha, kom data fram som visar på vilka faktorer inom uppsatsens problemområde som 

kan skilja verksamheter och bolag emellan på ett mer tydligt sätt.  

Verklighet 

D
ed

uk
tio

n Induktion 
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Allmänt för fallstudier är att ett fåtal enheter omfattas av studien och populationen kan 

exempelvis bestå av ett fåtal organisationer.  Om fler än ett fall studeras under en fallstudie 

syftar det ofta till att identifiera likheter och skillnader i populationen (Ghauri et al 1995) 

vilket också gjorts i denna uppsats. Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva 

hur IAS 36 tolkas i praktiken vid nedskrivningstest av goodwill med avseende på 

kassagenererande enheter, vilket medför att fallstudien kan vara en lämplig studieutformning. 

Bland andra Ghauri et al (1995) menar att fallstudien är lämplig när studiens syfte är att svara 

på frågan ”hur” eller ”varför” och studierna har en förklarande, undersökande eller 

beskrivande karaktär.  

 

Ämnet goodwill har varit ett aktuellt och vida diskuterat ämne inom redovisning och 

finansiell ekonomi och har behandlats i ett flertal studier under de senaste åren. Det har 

däremot inte studerats särskilt mycket om kassagenererande enheter, fördelning av goodwill 

på kassagenererande enheter samt omstruktureringars påverkan på nedskrivningsprövning av 

goodwill. Enligt Ghauri et al (1995) är fallstudien en användbar metod i och med att denna 

uppsats genomförs inom ett outforskat område där teorier och kunskap inom ämnet inte är 

vidare utvecklat. Fallstudien är intensiv till sin karaktär och kan skapa insikter i ämnet. Även 

Eisenhardt (1989) menar att fallstudier är lämpliga att använda vid nya forskningsområden 

eller om gammal teori inte längre är användbar.  

 

En nackdel med fallstudien är svårigheter i att kunna generalisera till en större population. 

Förmågan att kunna generalisera en fallstudie beror till stor del på den studerade 

populationens representativitet till en större grupp. (Patel Tebelius 1987)  

 

2.3.1 Val av fallföretag 

En viktig del i en fallstudie är att välja en representativ population för studien. För att finna ett 

representativt fallföretag har Ghauri et al:s (1995) trestegsmodell använts. Det första steget är 

att välja ut vilka organisationer som kan vara aktuella att genomföra studien på. Steg två är att 

undersöka vilka som kommer att ge forskaren tillgång att genomföra studien.  Det tredje 

steget är valet av fall som skall användas i studien. Kriterier för val av fallföretag varierar från 

studie till studie, kritiska aspekter är exempelvis studiens tidsomfång, finansiella resurser och 

storlek på organisation. Möjlighet att göra studien detaljerad är större i en mindre organisation 
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medan möjligheten att få tillgång till kompetent handledning ofta är större i en stor 

organisation. (Ghauri et al 1995) 

 

Huvudkravet på fallföretag i denna uppsats var att bolagets finansiella rapportering sker enligt 

IFRS. I Sverige innefattas de bolag som är publika och därmed är tvingade samt de bolag som 

på grund av sin storlek eller komplexitet valt att rapportera enligt IFRS. Eftersom uppsatsen 

behandlar goodwill var ett annat krav att bolagets aktiverade goodwill värderas till en 

väsentlig del av bolagets totala tillgångar. Kravet motiverades med att bolaget i sådana fall 

med stor sannolikhet lägger ner resurser och är insatta i nedskrivningsprövningen av goodwill. 

Ett tredje krav var tillgänglighet av information. För att genomföra uppsatsen krävdes tillgång 

till intervjurespondenter på bolagen som besatt kompetens inom problemområdet och 

medverkar vid nedskrivningsprövningen av goodwill. En annan viktig aspekt var att få 

tillgång till information om företagets struktur och styrning, vilket är en väsentlig del för att 

studera valt problemområde.  

 

2.3.2 Introduktion av fallföretag 

Fallföretaget Alpha är en svensk koncern noterad på OMX Nordiska Börsen. De är 

multinationellt verksamma och innehar ett antal olika produktkategorier. (Alpha WEB 2007) 

Under senare år har de genomgått en förändring i bolagets marknadsförutsättningar vilket har 

medfört att koncernen genomfört ett antal förvärv. Förvärven har i sin tur genererat 

goodwillposter som påverkat koncernräkenskaperna och vid senare nedskrivningstester har ett 

antal frågor väcks om hur standarden IAS 36 avseende nedskrivningstest av goodwill skall 

tolkas och hanteras. (FC Alpha 2007)  

  

Frågorna som framställts härrör i merparten av fallen till de olika värderingsnivåerna som 

standarden IAS 36 kräver att bolagen skall fastställa för att finna en tillförlitlig bedömning av 

goodwillposten. Kraven på bolagen att de kassagenererande enheterna skall identifieras för att 

i nästa steg fördela goodwillposten till de berörda enheterna och därmed ha en möjlighet att 

genomföra nedskrivningstestet. Den fördelning som Alpha hitintills har nyttjat anses inte 

generera en rättvisande bild av det värde som uppkommit till följd av de olika förvärven. 

Vidare har förvärvsobjekten genomgått ett antal omstruktureringar som likväl skapat en del 

problem i nedskrivningstestet och hur dessa omstruktureringar skall hanteras i enlighet med 

intentionerna till IAS 36. (FC Alpha 2007)  
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Alpha är intressant i och med att de har upplevt problem med att hitta rätt nivå att identifiera 

de kassagenererande enheterna. Övervakningspanelen (2007) hänvisar till att många andra 

bolag har haft samma problem efter införandet av IFRS, varför Alpha anses vara ett bra 

undersökningsobjekt för denna typ av uppsats. Faktorer som påverkar och komplexiteten med 

kassagenererande enheter vid nedskrivningstest av goodwill är individuellt för varje företag. 

Alpha anses dock vara ett representativt fallföretag i och med att de upplevt de problem som 

av bland andra Övervakningspanelen (2007) lyft fram som en brist i svenska noterade bolags 

redovisning. Alpha stämmer dessutom in på de kriterier som tagits fram för val av fallföretag i 

uppsatsen.  

 

2.4 Kvalitativa studier 

Gränsdragningen mellan kvalitativa och kvantitativa studier är inte alltid lätt att avgöra och 

flera olika definitioner används. Van Maanen (1979) menar att det inte finns någon universell 

definition på kvalitativ metod och beskriver istället termen kvalitativ metod som en 

paraplyterm för tolkande tekniker vilka exempelvis syftar till att beskriva, tolka och förklara. 

Patel Tebelius (1987) menar att skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier ofta 

överdrivs. De menar att en kvantitativ forskning ofta har kvalitativa inslag och vice versa. 

Såväl Van Maanen (1979) som Patel Tebelius (1987) menar att syftet med studien måste 

bestämma vilken metod som används. De olika författarna skiljer sig dock något i syn på när 

respektive metod är att föredra. Som ovan nämndes tycker Van Maanen (1979) att 

beskrivande och förklarande syften faller in under kvalitativa studier. Patel Tebelius (1987) 

menar att om forskaren skall beskriva eller förklara väljs statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder medan verbal information och skriftliga dokument väljs när kunskap söks för 

att tyda och förstå.  

 

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär vilket dels kan motiveras med att den gör en praktisk 

tolkning av IAS 36, vilket också visas genom Cassel Symons (1995) karaktäristika för 

kvalitativa studier, nämligen att kvalitativa studier inte i någon större utsträckning innehåller 

siffror eller kvantifiering av fenomen, utan är till sin natur mer flexibla. Uppsatsen innehåller 

heller inga empiriska siffror eller annan form av kvantifiering och det faktum att enbart ett 

fallföretag och ett verifieringsföretag använts torde betyda att uppsatsen inte anses vara av 

kvantitativ karaktär.  
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2.5 Generalisering 

Fallstudier innebär som tidigare nämnts undersökning av en eller ett fåtal enheter. Ett problem 

med metoden är att generalisera resultat och slutsatser till en större population. Att avgöra vad 

som är unikt för det studerade företaget och vad som är en normal företeelse för en population 

av företag är ofta svårt att avgöra. (Cassel Symon 1995) Vad som krävs för generalisering 

varierar mellan olika synsätt, en extrem uppfattning är att generalisering aldrig är möjligt i 

kvalitativa studier. Argumenten är att fallet eller fallen vanligtvis inte är slumpmässigt utvalda, 

utan valet påverkas ofta av exempelvis tillgång till information. Frågan som bör ställas är hur 

representativt fallföretaget är för den population som kan tänkas generalisera slutsatser på. 

(Silverman 2001) I denna uppsats har inte fallföretaget slumpats fram, utan valts enligt den 

uppställda kravprofilen på fallföretag, och i sådana fall skulle uppsatsen enligt Silverman 

(2001) inte kunna ge ett generaliserbart resultat. 

 

Uppsatsen avser att undersöka ett specifikt företags problematisering avseende 

nedskrivningstest av goodwill. Uppsatsens problemområde och komplexitet skiljer sig mellan 

olika företag, typer av verksamhet samt hur företagen valt att organisera sig. Dock kan 

kunskapsbidraget från denna uppsats appliceras på andra företag där liknande situationer och 

förutsättningar råder. Kunskapsbidragen kan därmed inte generaliseras i sin helhet på samtliga 

bolag utan de speciella förutsättningarna som presenteras kan i sina respektive delar 

översättas till andra företag där liknande förutsättningar råder. Tillsammans med andra 

likvärdiga studier på fler företag och verksamheter kan denna uppsats bidra till en mer 

generaliserbar bild över samtliga svenska börsbolag. Det grundläggande tankesättet i den 

praktiska tolkningen av IAS 36 är också densamma för alla bolag, varvid uppsatsen kan 

användas som en grund för fler bolag än de med en i förhållande till Alpha liknande situation.  

 

Lukka Kasanen (1995, s. 72) diskuterar generaliseringsproblemet utifrån fallstudier inom 

redovisning och deras definition av generalisering är “…med generalisering menar vi att 

källor till och argumentation för slutsatser täcker in många eller alla fall av en speciell typ på 

en eller flera verkliga observationer”. 7 De menar att det finns möjligheter för att uppnå 

generaliserbarhet för fallstudier. Viktiga förutsättningar är att författaren nyttjar teoretisk 

                                                 
7 Översatt från: ”… by generalization we mean the derivation on and argumentation for conclusion covering 

many or all case s of certain types based on one or more observations of the real world.” 
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kunskap inom det studerade området, tidigare empiriska resultat och tolkningar samt den 

aktuella uppsatsens empiriska data. (Lukka Kasanen 1995) Sammanfattningsvis är det 

kvalitén på studien som påverkar möjligheter för att kunna generalisera resultatet till en större 

population.  

 

2.6 Empirisk datainsamlingsmetod 

Att samla in data till fallstudier är ofta komplex i och med att datainsamlingen sker 

personligen genom forskaren och att denne måste veta vilken information som eftersöks. För 

att utföra studien måste forskaren själv kunna tolka insamlad data, vilket inte bara innebär en 

tolkning av skrift eller ordagrann verbal utsägelse, utan tolkning måste även ske ”mellan 

raderna”. (Ghauri et al 1995) För att minska risken att okunskap negativt påverkar tolkning av 

data vidtogs ett antal åtgärder, efter att ha tagit del av Alphas problem, som varit en del i 

förstudien. Åtgärderna bestod i uppbyggnaden av den teoretiska referensramen samt en 

förstudieintervju med Sven-Arne Nilsson, redovisningsexpert vid Deloitte som specialiserat 

sig på immateriella tillgångar. Förstudien anses ha ökat kvalitén på uppsatsen, genom att den 

gav en grundläggande förståelse till hur standarden tolkas och nyttjas i näringslivet. Speciellt 

viktigt var diskussioner kring begreppsapparaten och generella problem i näringslivet inom 

uppsatsens problemområde.  

 

Vid insamlandet av data kan såväl primära som sekundära källor användas. Primära källor är 

de källor som tagits fram för den aktuella studien. Exempelvis är intervjuer gjorda för studien 

en primär källa. Sekundära källor däremot är den data som inte tagits fram för den aktuella 

uppsatsen, men som ändock har relevans. En nackdel med sekundära källor är att det kan vara 

svårt att kontrollera tillförlitligheten i informationen och vilken metod som använts för att 

framställa data. (Jacobsen 2002) I fallföretaget har två former av datainsamling använts, 

intervjuer samt dokumentstudier. Dokumentstudier har använts för att dels skapa en överblick 

av företagets värdering av goodwill, men även för att i detalj följa företagets nedskrivningstest 

av goodwill. Dokumenten har varit av såväl primär som sekundär natur. Primära dokument är 

framtagna av vår handledare på Alpha, vilka beskrivit Alphas verksamhet samt de förvärv 

som valts att användas i uppsatsen. Sekundära dokument som använts är Alphas 

årsredovisning. Som komplement till dokumenten har en intervju genomförts för att komma 

djupare in i relevanta områden och för att skapa en bättre förståelse för Alphas styrning av 

verksamheten.  
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Utöver de ovan beskrivna intervjuerna har även två förstudieintervjuer genomförts på Alpha. 

Den första förstudieintervjun syftade till att ge en beskrivning av problemen Alpha upplevt 

inom nedskrivningsprövning av goodwill. Under den andra gav handledaren en bild av hur 

Alpha är organiserat och en initial bild av de tre exempelförvärven som behandlas i uppsatsen. 

Förstudieintervjuerna har varit viktiga bland annat för utvecklandet av den teoretiska 

referensramen i och med att en tydlig bild av Alphas verksamhet och problematik har visats. 

Samtalen har även varit av vikt i utformningen av empirisk data och den information som 

kom fram från samtalen har kunnat studeras djupare genom dokumentstudier och intervjun 

med MIC 8  Alpha. Det ena av förstudieintervjuerna genomfördes med två Financial 

Controllers på Alpha, medan den andra förstudieintervjun endast var med en av dem. Den 

sistnämnde har även varit handledare till uppsatsen från Alphas sida och tillfällena refereras 

som FC Alpha i uppsatsen.  

 

I verifieringsföretaget Beta har en intervju genomförts och årsredovisningen har använts som 

informationskälla.  Intervjun och årsredovisningen har dels använts för att skapa en bredare 

förståelse för problemet, men även för att kunna jämföra visa delar av Betas data med 

informationen från Alpha.  

  

2.6.1 Intervjuer 

Intervjun är en datainsamlingsform som kan variera i utformande. Den vanligaste 

utformningen är personliga intervjuer, men intervjuer kan även genomföras via exempelvis 

telefon eller post. (Ghauri et al 1995) Hur hårt intervjuer är styrda till en i förväg bestämd 

mall varierar också mellan olika studier. I figur 2-2 visas två av de variabler som kan påverka 

en intervjus utformning: grad av struktur och grad av standardisering. Grad av struktur 

innebär hur stort utrymme respondenten har att tolka frågorna beroende på exempelvis 

tidigare erfarenhet. Grad av standardisering innebär i vilken grad intervjuaren kan avvika från 

sina i förväg bestämda frågor och dess ordning. (Patel Tebelius 1987)  

                                                 
8 Manager Internal Control 
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Strukturerad Ostrukturerad

Enkät med fasta 
svarsalternativ och 
intervjuer där ett 
kvantifierat resultat 
önskas 

Enkät eller intervju 
med öppna frågor Standardiserad 

Fokuserade 
intervjuer, vilket 
innebär begränsade 
svarsmöjligheter 

Intervjuer där en kvalitativ analys av 
resultaten önskas Ostandardiserad 

 
Figur 2-2: Grad av struktur och standardisering vid en intervju 

( Patel Tebelius 1987, s. 103) 

 

Den form av intervju som använts i denna uppsats liknar den med låg grad av såväl struktur 

som standardisering, vilket är en lämplig intervjuform när studien är av kvalitativ karaktär. 

Intervjuformen har inneburit en frihet för författarna att styra intervjuerna allt eftersom 

intervjun utvecklats samtidigt som respondenten inte varit styrd av i förväg bestämda 

svarsalternativ. För att öka respondentens möjligheter till förberedelse, har en intervjumall 

skickats ut före intervjun. En risk med att frågorna skickas ut i förväg är att respondenten får 

tid på sig att utveckla svar som istället för att överensstämma med verkligheten exempelvis 

skönmålar företaget (Patel Tebelius 1987). Den risken bedöms dock inte som stor i denna 

uppsats genom att Alpha självt vill kunna utnyttja resultatet och därmed inte har ett 

egenintresse att framställa informationen på ett felaktigt sätt. När det gäller intervjun med 

redovisningsexperten Maria Brandell innebar utskicket av intervjumallen att respondenten 

kunde hämta in exempel från verkligheten från exempelvis Deloittes revisorer och 

redovisningskonsulter.  

 

Intervjuerna har spelats in, bortsett från de två förstudieintervjuerna med FC Alpha, för att 

sedan transkriberas och skickats för verifiering till respektive respondent. Respondenten har 

vid verifikationen även haft möjlighet att förtydliga eller utveckla transkriberingen om de 

tyckt att behov funnits. På detta sätt ökar tillförlitligheten i uppsatsen, i och med att risken 
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med att felaktigt använda respondentens svar minimeras när de verifierats av respondenten. 

Risken med att spela in en intervju kan vara att respondenten känner sig obekväm och inte vill 

svara på känsliga frågor. (Ghauri et al 1995)  Dock är det inget som märkts av under någon av 

intervjuerna, dessutom har respondenten alltid haft möjlighet till att tacka nej till inspelning.  

 

Ghauri et al (1995) tar upp några nackdelar mot den ostrukturerade intervjun. Intervjuformen 

tenderar ofta till att bli djupgående vilket ställer krav på intervjuarens förkunskap inom 

området samt att i förväg veta vilken information som söks. I och med att intervjuformen är 

ostrukturerad och utvecklas under tiden intervjun pågår finns risken att inte all den 

information som intervjuaren efterfrågar kommer att behandlas under intervjun. Det medför 

att kompletterande intervjuer med samma respondent kan vara lämpligt, vilket också givits 

möjlighet till av uppsatsens samtliga respondenter. Ett annat problem med den ostrukturerade 

intervjun enligt Ghauri et al (1995) är svårigheter i att tolka och analysera informationen som 

kommit fram under intervjun, vilket ställer stora krav på frågeställaren att i största möjliga 

utsträckning tolka insamlad data objektivt. Den intervjumall som utarbetats före respektive 

intervju har varit till stor hjälp för att minska de nackdelar som beskrivits ovan. Mallen har 

bland annat varit till hjälp för att kvarhålla intervjuerna inom problemområdets ramar. 

Utvecklandet av intervjumallen var även en del i att skapa förståelse för problemet eftersom 

det krävde en grundlig genomgång av den teoretiska referensram som utarbetats och 

förståelse för vilka faktorer som är av högst väsentlighet.  

 

För att insamlad data från en intervju skall hålla en hög kvalité, är det viktigt att författaren är 

väl förberedd. Det är viktigt att lokalisera respondenter som besitter den kompetens som krävs 

för att få ut den information som efterfrågas. (Ghauri et al 1995) Förstudien med Sven-Arne 

Nilsson och utvecklingen av den teoretiska referensramen har varit viktiga delar för att avgöra 

vilka personer på Alpha och Beta som varit viktiga att intervjua.   

 

De empiriska och teoretiska intervjuer som genomförts är följande: 

- Sven-Arne Nilsson. Redovisningsexpert på revisionsbyrån Deloitte samt 

universitetslektor vid Lunds Universitet. Sven-Arne skrev sin doktorsavhandling inom 

ämnet goodwill med titeln Redovisning av goodwill: utveckling av metoder i 

Storbritannien, Tyskland och USA. 

- Maria Brandell. Redovisningsexpert och manager för avdelningen Accounting & 

Financial Reporting på revisionsbyrån Deloitte. 
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- Manager Internal Control and Corporate Governance på Alpha. Refereras i uppsatsen 

som MIC Alpha. 

- CFO9på Beta. Refereras i uppsatsen som CFO Beta. 

- Financial Controller på Alpha. Förstudieintervjuer för att förstå den grundläggande 

problematiken med Alphas nedskrivningstest av goodwill. Refereras i uppsatsen som 

FC Alpha.  

 

2.6.2 Dokumentstudier 

I förhållande till intervjuer är en fördel med dokumentstudier att de är mindre tidskrävande. 

En nackdel med dokumentstudier är att dokumenten inte alltid är anpassade för den specifika 

studien och det är inte säkert att informationen helt passar in i den aktuella studiens 

problematisering. Det är upp till forskaren att kontrollera att informationen som samlas in via 

dokument är tillförlitlig. Företag förskönar ibland verkligheten, exempelvis i årsredovisningar 

kan uppgifter om framtiden baseras mer på förhoppningar än på fakta. Om källan till 

dokumenten är sekundär, är det viktigt att författaren försöker verifiera informationen mot 

exempelvis originalkällan. (Ghauri et al 1995) 

 

Cassel Symon (1995) visar på fem steg vid användandet av en studerad organisations 

dokument. Steg ett är att få tillgång till dokument, vilket innebär att avgöra vilka dokument 

som behövs till studien och hur tillgång fås till efterfrågade dokument. Nästa steg är att 

kontrollera tillförlitligheten av dokumenten, vilket medför att avgöra om dokumenten är de 

som efterfrågats och vilken tillförlitlighet de har. Steget kan exempelvis innebära en kontroll 

över om dokumenten kan ha manipulerats. Det tredje steget är att förstå dokumenten. 

Författaren tar reda på vad dokumenten innehåller och om det exempelvis behövs sökas 

förklaringar i teori för att förstå innehåll och begrepp för att sedan kunna analysera data. 

Nästa steg är att analysera data, vilket innebär att avgöra hur data skall tolkas, vilken data 

som skall gallras bort och hur tolkningar skall hållas objektiva från forskarens inställning. Det 

sista steget är att använda analyserad data, vilket medför att hänsyn tas till känslig data och 

att data eventuellt görs opersonlig.  

 

                                                 
9 Cheif Financial Officer 
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Det är dessa fem steg som varit utgångspunkten i användandet av dokument av såväl primär 

som sekundär natur. Exempelvis har tillförlitligheten av dokument kontrollerats genom att 

använda olika källor, detsamma gäller säkerställandet av att innehållet i dokumenten har 

förståtts. Information från Alphas årsredovisning har exempelvis kontrollerats under intervjun 

med MIC Alpha. De data som kommer från fallföretaget Alpha och verifieringsföretaget Beta 

har anonymiserats i och med att företagens namn inte används i uppsatsen. Ett avtal om 

tystnadsplikt har tecknats, vilket innebär att företagens namn inte får avslöjas för någon annan 

än handledaren till uppsatsen. I och med att mycket av den information som samlats in är av 

känslig natur har tystnadsplikten inneburit en ökad sannolikhet för tillförlitlighet i de 

dokument som används. Fallföretaget och verifieringsföretaget riskerar därmed inte att 

känslig data kan kopplas till respektive företag.  

 

2.7 Trovärdighet 

”Forskaren måste kunna visa att tolkningarna ej bygger på stereotypa uppfattningar, 

förutfattade meningar eller lättillgängliga slutsatser.” (Patel Tebelius 1987, s. 80) 

Ovanstående citat visar på den betydelse trovärdighet har i en studie, som en förutsättning för 

att studiens kunskapsbidrag skall vara av vetenskaplig karaktär. Silverman (2001) diskuterar 

hur samhällsvetenskaplig kunskap blir trovärdig och kommer fram till att trovärdighet kan 

skapas genom att använda relevanta metoder samt att behandla data kritiskt och objektivt. För 

att en kvalitativ studie skall bli trovärdig anser Silverman (2001) att forskaren måste undvika 

sina initiala antaganden i längsta mån för att slutsatserna till stor del skall bygga på autentisk 

data och inte data återskapad av författaren. Ett exempel på autentisk data är att använda sig 

av citat från en intervju.  

 

I och med att de empiriska data som insamlats från fallföretaget Alpha och 

verifieringsföretaget Beta är anonymiserat, blir trovärdighet en viktig aspekt i denna uppsats. 

Läsaren har inte samma möjlighet att kontrollera data jämfört med om företagens namn varit 

nämnda i uppsatsen. Ett sätt att öka trovärdigheten i uppsatsen är att de, för analysen, mest 

väsentliga påståendena från empirin redovisats i form av citat istället för omformulerad text 

av respondenternas svar och därigenom ge läsaren en chans att själv tolka informationen. En 

annan del som höjer trovärdigheten är att uppsatsens resultat är till nytta för fallföretaget 

Alpha och inte är gjord för författarnas egenvärde. Uppsatsen hade heller inte kunnat 
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genomföras om inte fallföretaget och verifieringsföretaget anonymiseras, i och med den 

känsliga information som tillkännages.  

 

2.7.1 Validitet och reliabilitet 

När en studies trovärdighet granskas är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp. Med 

validitet menas att studien mäter det den avser att mäta. För att säkerställa validiteten måste 

studien och de metoder som använts i studien granskas på ett kritiskt sätt. Validitet kan delas 

in i intern och extern validitet. Intern validitet mäter giltigheten i studiens resultat, vilket 

exempelvis kan ske genom att granska studiens resultat mot olika teorier och empiri, så kallad 

datatriangulering (Patel Tebelius 1987). Uppsatsens empiriska data har i stor utsträckning 

kontrollerats från olika källor, exempelvis har data från årsredovisningar kontrollerats under 

intervjuer. För att säkerställa tolkningen av IAS 36 har intervjuerna med redovisningsexperter 

genomförts. Den externa validiteten innebär att granska huruvida olika fenomen beskrivits på 

ett korrekt sätt. (Patel Tebelius 1987) Exempelvis har samtliga intervjuer transkriberats och 

verifierats av respondenterna, vilket medfört en ökad extern validitet.  

 

Reliabilitet uppnås genom att de mätinstrumenten som används i en studie är tillförlitliga, för 

att därigenom minimera slumpens påverkan.  Oftast är reliabiliteten enbart lätt att mäta i de 

studier där egenskaper i analysverktyg omvandlas till siffror, exempelvis enkäter där svaren 

kodas. (Patel Tebelius 1987)  

 

2.8 Motivering till vald teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen har IASBs standard IAS 36 som bas. Standarden är den som 

noterade bolag i EU skall följa, vilket således innefattar fallföretaget Alpha och 

verifieringsföretaget Beta. I och med att syftet med uppsatsen är att praktiskt tolka IAS 36, 

förefaller det viktigt att standarden utgör basen i den teoretiska referensramen. En 

sammanfattning av IAS 36 framtagen av Deloitte har bifogats i bilaga 1, för att läsaren lätt 

skall få tillgång till den information som hänvisas till genom uppsatsen. För att förklara vissa 

begrepp och viktiga aspekter i standarden har en förstudieintervju med redovisningsexperten 

och universitetslektorn Sven-Arne Nilsson samt en intervju med redovisningsexperten Maria 

Brandell genomförts. Vissa delar av standarden kan vara svåra att förstå och dessa intervjuer 

har varit viktiga i uppbygganden av den teoretiska referensramen. Utöver standarden och de 
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två intervjuerna har data från redovisningsartiklar använts för att skapa ytterligare en djupare 

förståelse för standarden. Artiklarna har även gett exempel på hur standarden kan tolkas i 

verkligheten. Förstahandsvalet har varit artiklar som rör IAS 36, men vissa av de artiklar som 

använts i den teoretiska referensramen kommer från amerikanska redovisningstidskrifter och 

syftar till FASBs10 standarder. Dock bygger IAS 36 i allt väsentligt på den amerikanska 

motsvarigheten SFAS11 142. IAS 36 är en relativt ny standard vilket innebär att informationen 

kring denna är begränsat varpå den amerikanska litteraturen har varit av betydande karaktär 

för att utveckla den teoretiska referensramen.    

 

Intern övervakning är en väsentlig del vid fördelning av goodwill på kassagenererande 

enheter, vilket medfört att teori från ämnet ekonomisk styrning använts i den teoretiska 

referensramen. Därigenom beskrivs begreppet intern övervakning och kontroll från ett 

styrnings- och ledarskapsperspektiv. 

 

2.9 Empirins roll för att syftet skall uppnås 

Empirin som består av intervjuer och dokumentstudier från Alpha och Beta är uppdelad i fem 

olika delar, vilka alla är viktiga faktorer i analysmodellen och följaktligen för att uppnå 

uppsatsens syfte.  

- Första delen beskriver Alpha och Betas verksamhet samt introducerar ett antal 

exempelförvärv som används i analysen. 

- Del två av empirin beskriver den interna kontrollen och styrningen i Alpha. Avsnittet 

syftar till att beskriva hur goodwill övervakas internt i Alpha, vilket är en väsentlig 

faktor för fördelning av goodwill på kassagenererande enheter.  

- Del tre behandlar identifieringen av kassagenererande enheter i Alpha och Beta, för att 

visa på hur företagen praktiskt tillämpar identifieringen av kassagenererande enheter.  

- Den fjärde delen innehåller Alphas och Betas motiveringar till fördelning av goodwill 

på kassagenererande enheter vid förvärvstidpunkten för de olika exempelförvärv som 

behandlas i analysen.  

- Den femte och sista delen behandlar de omstruktureringar som gjorts på 

exempelförvärven i såväl Alpha som Beta efter det att goodwill initialt fördelats ut på 

                                                 
10 Financial Accounting Standards Board 
11 Statement of Financial Accounting Standards 
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de kassagenererande enheterna. Det tas även upp några problem angående 

omfördelningar av goodwill efter förvärvstidpunkten.  

 

2.10 Metodkritik 

Den teoretiska referensramen bygger kring IASBs standard för nedskrivning, IAS 36, vilket 

har inneburit att teorin domineras av en källa. För att skapa förståelse och visst djup för 

standarden har dock andra källor använts, såsom IASBs föreställningsram, 

redovisningsartiklar samt intervjuer med två redovisningsexperter. Vissa av de 

redovisningsartiklar som använts behandlar den amerikanska standarden för nedskrivning, 

SFAS 142. Den amerikanska redovisningskulturen skiljer sig något från den europeiska 

varvid tillämpningen på IAS 36 kan brista. Dock bygger IAS 36 på den amerikanska 

motsvarigheten i och med det konvergensprojekt som genomförs mellan internationell och 

amerikansk redovisning. 

 

Två av de intervjuer som genomförts på Alpha har varit av informell typ. Med detta menas att 

de mer har karaktäriserats av öppna samtal där varken inspelning eller transkribering gjorts. 

För att minska risken med att informationen från de informella intervjuerna används felaktigt 

har informationen testats mot exempelvis Alphas årsredovisning samt den formella intervjun 

med MIC Alpha. Intervjuerna har varit viktiga för att skapa en initial bild av Alphas 

problematik under nedskrivningstest av goodwill, och har således varit av vikt för såväl 

uppbyggandet av den teoretiska referensramen som en grund till fördjupade empiriska studier.  

 

I en fallstudie är generalisering ofta en brist i och med att verkligheten i ett fall kan vara svår 

att applicera på andra fall. Denna problematik ökar något i och med att uppsatsens 

problemområde skiljer beroende på bland annat bolagets verksamhet och organisatoriska 

struktur. Dock kan uppsatsens slutsatser användas på bolag som liknar Alpha och det 

tankesätt som används för att identifiera kassagenererande enheter och fördela goodwill på 

kassagenererande enheter är i grunden den samma för alla bolag som tillämpar IFRS.   

 

Uppsatsen hade kunnat genomföras med andra typer av metoder. Exempelvis skulle uppsatsen 

kunnat vara mer kvantitativ i sin karaktär och fler bolag hade kunnat användas istället för ett 

fallföretag. Om uppsatsen varit kvantitativ hade generaliserbarheten ökat däremot hade en 

viktig dimension fallit bort, nämligen bakgrunden och motivering av de aspekter som 
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uppsatsen tar upp. Fler fallföretag hade inneburit ett mindre djup per bolag. Dock kan 

kvantitativa studier och fler fallföretag tillsammans med denna uppsats för att bidra till den 

kunskapsbrist som finns i och med avsaknaden av praxis till IAS 36. 

 

Såväl fallföretaget som verifieringsföretaget har i uppsatsen anonymiserats, vilket innebär en 

trovärdighetsbrist och ökade krav på redovisning av information. En del för att höja 

trovärdigheten i och med anonymiseringen i uppsatsen är att den mest väsentliga empiriska 

informationen redovisats i form av citat. Uppsatsen hade heller inte kunnat genomföras utan 

anonymisering i och med att den information som lämnats ut av fallföretaget och 

verifieringsföretaget är av känslig karaktär.  

 

Sammanfattande diskussion 

Denna uppsats har en deduktiv ansats i och med att IASBs redovisningsstandard IAS 36 

tolkas i praktiken mot i första hand fallföretaget Alpha, men även verifieringsföretaget Beta 

och andra verkliga exempel från intervjuer med två redovisningsexperter. Uppsatsen är av 

kvalitativ karaktär i och med att inga siffror eller kvantifierad data används samt att enbart ett 

fallföretag och ett fåtal andra verkliga exempel används. I och med att uppsatsen genomförts 

som en fallstudie och att uppsatsens problemområde skiljer mellan olika typer av bolag och 

verksamheter finns det en brist i möjligheten att generalisera till andra typer av bolag och 

verksamheter än den Alpha bedriver.  

 

De empiriska data som använts i uppsatsen är av såväl primär som sekundär natur och har 

insamlats genom dokumentstudier samt intervjuer. Intervjuerna har genomförts med två 

redovisningsexperter, varav den ena syftat som en förstudie. På Alpha har två informella 

personliga intervjuer med Financial Controllers, samt en formell personlig intervju med 

chefen för intern kontroll genomförts. På Beta har en personlig intervju genomförts. 

Trovärdigheten är en viktig aspekt i denna uppsats, vilken har arbetats med bland annat 

genom att data behandlats kritiskt och stöd för information sökts från flertalet källor. 
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3 Referensram 
Kapitlet kommer att presentera den referensram som uppsatsen grundar sig på. Ramen sätter 

gränser för uppsatsens utgångspunkter och är ett första steg in i undersökningen som 

uppsatsen avser att utföra. Ett antal olika teoretiska bidrag kommer att presenteras inom det 

valda undersökningsområdet som senare kommer att analyseras och praktiskt tolkas 

tillsammans med empirin.   

 

3.1 Utveckling av IAS 36 och IASBs Föreställningsram 

I såväl Europa som USA har goodwill av tradition skrivits av linjärt över sin nyttjandeperiod. 

I USA begränsades avskrivningsperioden till 40 år (Lander Reinstein 2003) medan 

exempelvis svensk redovisning tillämpat maximal nyttjandeperiod till 20 år. (Persson Hultén 

2006) Från och med juli 2001 har den amerikanska redovisningen frångått avskrivning på 

goodwill för att istället årligen nedskrivningstesta goodwill. Anledningen till att denna 

förändring skett är bland annat att goodwillen inte visat sig ha en linjär värdeminskningstakt. I 

och med den nya redovisningsmetoden och införandet av SFAS 142 måste nu bolagen 

nedskrivningspröva sin goodwill när indikationer för värdeminskning finns, dock minst en 

gång årligen. (Lander Reinstein 2003) Under senare år har ett omfattande internationellt 

konvergensprojekt genomförts för att skapa ett mer likartat redovisningssystem för finansiella 

rapporter mellan det internationella standardsättningsorganet IASB och framförallt USAs 

standardsättningsorgan FASB. IASBs införande av IAS 36 och metoden att 

nedskrivningspröva goodwill är en del i konvergensprojektet och IAS 36 bygger på och är 

likvärdig den amerikanska standarden SFAS 142. (Jansson et al 2004) 

 

IASBs föregångare IASC12 tog fram en föreställningsram, som fortfarande är utgångspunkten 

i IASBs arbete, med begrepp och grundläggande principer. Syftet med föreställningsramen är 

att förenkla utformningen av finansiella rapporter riktade till externa intressenter.  För att öka 

harmoniseringen och minska skillnaderna mellan olika bolags finansiella redovisning runt om 

i världen har IASBs styrelse tagit fram ett antal redovisningsstandarder vilka bygger på 

föreställningsramen. IASBs redovisningsstandarder är principbaserade vilket innebär att 

                                                 
12 International Accounting Standards Committee 
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företagen inte skall vara helt låsta av regler utan det skall finnas valmöjligheter och 

möjligheter för bolagen att kunna anpassa redovisningen exempelvis efter verksamhetens art. 

(IFRS/IAS 2006) Nedan kommer de begrepp och grundläggande principer ur 

föreställningsramen som är relevanta för förståelse av övrig teori och för analysen i denna 

uppsats att presenteras.  

 

3.1.1 Kvalitativa egenskaper 

Ett antal egenskaper har tagits fram i föreställningsramen för att göra den information som 

visas i de finansiella rapporterna användbar för en extern intressent. Begriplighet innebär att 

företagen skall lämna sådan information som är användbar för intressenten. Med det menas att 

allt för komplex information skall utelämnas om det inte är något som intressenten har nytta 

av och skall anses kunna förstå. Enligt föreställningsramen skall en intressent inte anses vara 

okunnig inom ekonomi, affärsverksamhet och redovisning, utan inneha en rimlig 

kunskapsnivå. Egenskapens relevans syftar likväl till det beslutsunderlag som intressenten 

använder sig av. Den information som lämnas ska kunna användas som underlag för 

intressenten att bedöma för bolaget inträffade, aktuella och kommande händelser. (IFRS/IAS 

2006)   

 

Väsentlighet är ytterligare en kvalitativ egenskap i föreställningsramen. Information anses 

vara väsentlig när utelämnandet av information eller felaktig information kommer att påverka 

intressentens beslutfattande. Väsentlighet brukar oftast kopplas till en beloppsmässig nivå 

som exempelvis kan grundas på en tillgångsposts storlek i förhållande till de totala 

tillgångarna. En annan viktig egenskap är tillförlitlighet, vilket innebär att intressenten skall 

kunna lita på den information som företaget rapporterar. Informationen får inte vara vinklad 

eller innehålla felaktigheter som är väsentliga. Ett bolags transaktioner och händelser måste 

för att intressenten skall kunna använda sig av informationen visa en rättvisande bild. Vilket 

även innebär att information som är förknippad med stora risker och exempelvis är svåra att 

värdera inte skall tas med i redovisningen. Ett exempel på en sådan post är internt upparbetad 

goodwill, i och med att posten är svår att identifiera. (IFRS/IAS 2006)   

 

För att intressenten skall kunna få en bild av företaget och jämföra ett företags finansiella 

ställning från period till period är det viktigt att företagets rapporter utförs med jämförbarhet. 

Företaget skapar jämförbarheten genom att använda sig av liknande värderingsprinciper och 
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presentera informationen på ett likartat sätt mellan olika perioder. Enligt föreställningsramen 

skall informationen inte enbart vara jämförbar för samma företag mellan olika perioder, utan 

även olika företag skall kunna jämföras. Här kommer det principbaserade system som IFRS 

innebär in, i och med att jämförbarheten inte får gå ut över relevans och tillförlitlighet. 

Företagen skall inte använda sig av redovisningsprinciper som inte är relevanta bara för att 

exempelvis rapporterna skall visa jämförbara resultat från period till period. (IFRS/IAS 2006)   

 

3.1.2 Tillgångar 

Det grundläggande för huruvida en tillgång skall tas med i balansräkningen är att det skall 

vara sannolikt att tillgången i framtiden kommer att tillföra bolaget ekonomiska fördelar samt 

att värdet på tillgången går att fastställa på ett tillförlitligt sätt. Värdering av en tillgång kan 

ske enligt ett antal metoder. De som tas upp i IASBs föreställningsram är anskaffningsvärde 

vilket innebär att tillgången värderas till det värde den hade vid anskaffningstidpunkten. 

Återanskaffningsvärde innebär att tillgången värderas till den utgift som företaget skulle ha 

för att anskaffa en likvärdig tillgång vid värderingstillfället. Försäljningsvärde innebär att 

tillgången värderas till det belopp som företaget skulle få vid en försäljning vid 

värderingstidpunkten. Nuvärde innebär att företaget värderar tillgången till de förväntade 

nettoinbetalningar som förväntas komma vid normal verksamhet. Till skillnad från 

återanskaffningsvärde och försäljningsvärde skall de belopp som används vid 

nuvärdesberäkning vara diskonterade. (IFRS/IAS 2006)   

 

3.2 Definition av väsentliga uttryck 

Ett antal uttryck kommer att definieras och klargöras, detta är väsentligt för att kunna följa det 

fortsatta resonemanget genom uppsatsen. Definitionerna kommer först att presenteras utifrån 

det institutionella perspektivet, med det främst menat standardsättaren. Vidare kommer även 

den akademiska- och privata professionens tolkning av dessa definitioner att presenteras för 

att därigenom ytterligare förtydliga och klargöra innebörden av de olika uttrycken.  
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3.2.1 Goodwill 

Goodwill är en post som använts i finansiella rapporter under lång tid och definitionen skiljer 

något såväl under tiden som mellan olika synsätt. En definition från 1882 är  

 

”…en vilja av ägaren till en verksamhet att överlåta förväntningarna för verksamheten 

genom att överföra den för en ersättning till någon annan, vilket benämns att sälja 

goodwillen för verksamheten.” 13

(Bitchell’s (1882) ur Seetharaman et al 2004, s. 133) 

 

En annan definition, baserat på ett senare synsätt och som också liknar det som FASB och 

IASB har baserat sina standarder SFAS 142 och IAS 36 på.  

 

“...goodwill definieras som skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga marknadsvärdet 

på ett förvärvat bolags tillgångar. Goodwill är ett överblivet belopp som inte kan identifieras, 

efter en fördjupad utredning, som vilken annan materiella eller immateriella tillgångar.” 14  

(Johnsons (1993) ur Seetharaman et al 2004, s. 141) 

 

Goodwill uppkommer på grund av ett övervärde som består av skillnaden mellan ett företags 

marknadsvärde och dess substansvärde. Det kan tydligare illustreras som det värde som inte 

kan härröras till en viss tillgång vid ett förvärv, utan det värde som exempelvis identifieras 

som förväntade synergieffekter och liknande.  Dock skall de förvärvande bolagen i ett första 

steg identifiera andra immateriella tillgångar som subtraheras från det initialt identifierade 

övervärdet. (Jennings et al 2001) Processen att identifiera immateriella tillgångar kan vara 

komplicerad och det är viktigt att bedömningen görs utifrån det enskilda förvärvet. Exempel 

på identifierbara immateriella tillgångar som vid ett förvärv skall skiljas från goodwill är 

varumärken, kund-, royalty-, service- och leverantörskontrakt. (Quillingan 2006) Efter 

identifieringsprocessen erhåller det förvärvande bolaget ett fortsatt ej identifierbart övervärde 

                                                 
13 Översatt från: ”…a willingness of an owner of a business to relinquish the expectation of the business by 

transferring it for a consideration to someone else, which is known as selling the goodwill of that business.”
14 Översatt från: “...goodwill is defined as the difference between the purchase price and the fair market value of 

an acquired  company´s asset. Goodwill is a leftover amount that cannot be identified, after a thorough 

investigation, as any oyher tangible or intagible asset.”   
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vilket resulterar i en goodwill. Nedskrivningstest blir nästkommande steg, där det förvärvande 

bolaget årligen testar goodwillen för eventuella nedskrivningsbehov. (Jennings et al 2001)    

 

Mer formellt har IASB, via IFRS 3 punkten 52, uttryckt att goodwill ”kan ses som en 

betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller 

att redovisa separat” (IFRS/IAS 2006, s. 106). För att kunna nedskrivningstesta goodwillen 

kan den hänföras till värdeskapande enheter, även kallade kassagenererande enheter. 

(IFRS/IAS 2006) 

 

Förvärv och förvärvsanalyser är ofta komplexa processer som är förenade med stora 

risktaganden. Vid förhandlingar om ett eventuellt framtida förvärv är priset en väsentlig del. 

Priset kommer framförallt vid högkonjunktur att pressas upp av såväl säljaren som 

förvärvsspekulanter emellan. Trots att förvärvspriset till stor del byggs på spekulationer kan 

det i många fall finnas starka motiv i att betala ett överpris för det förvärvade bolaget. Motiv 

som exempelvis kan byggas på planerad framtida tillväxt och synergieffekter för det 

förvärvande bolaget. Det finns ett flertal användbara modeller för att beräkna framtida värde i 

ett förvärvsobjekt. Den vanligaste modellen som bygger på input av realistiska 

kassaflödesprognoser är den diskonterade kassaflödesmodellen. (Dogra 2005) 

 

3.2.2 Kassagenererande enheter och dess identifikation 

En kassagenererande enhet är den enhet som nedskrivningstestas avseende goodwillvärde. 

Eftersom goodwill inte kan identifieras och därmed inte härröras till en specifik tillgång, skall 

bolagen istället nedskrivningstesta de enheter som har ekonomiska fördelar av bolagets 

goodwillpost. IASB definierar i IAS 36 punkten 6 en kassagenererande enhet som  

 

”den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger 

upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller 

grupper av tillgångar”  

(IFRS/IAS 2006, s. 479) 

 

Dock finns det i standarden en övre begränsning om enhetens storlek, vilken lyder ”inte vara 

större än ett segment baserat på antingen företagets primära eller sekundära 

indelningsgrund” (IFRS/IAS 2006, s. 491). Storleksbegränsningen har dock inte haft någon 
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stor påverkan på revisorernas bedömning av kassagenererande enheter. Punkten har mer 

utvecklats till en högsta nivå och betydelsen av minsta kassagenererande enhet har inte tagits i 

tillräckligt stor beaktning. (Nilsson 2007) Påståendet bekräftas likväl i Övervakningspanelens 

(2007) årsrapport avseende 2005 där de i genomgången av börsbolagens årsredovisningar inte 

sällan har uppmärksammat att den maximala gränsdragningen har nyttjats. 

 

Brandell (2007) tog upp tre huvudsakliga problem angående kassagenererande enheter som 

märkts av sedan svenska bolag börjat använda IFRS. Ett av problemen är detsamma som såväl 

Nilsson och Övervakningspanelen hänvisar till, att bolagen har en tendens att lägga sig på 

segmentsnivå. Vidare har Brandell (2007) även märkt att vissa bolag vid identifieringen av 

kassagenererande enheter ser till såväl intäkter som utgifter. Standarden däremot avser att 

enbart intäkter skall vara grunden vid identifiering av kassagenererande enheter. Det tredje 

problem Brandell (2007) märkt av är att det efter omstruktureringar exempelvis kan vara svårt 

att fördela goodwillen och sedan följa vart goodwillen tagit vägen.  

 

Att urskilja minsta identifierbara grupp av tillgångar kan vara problematiskt, speciellt 

avseende gränsdragningen om vilka tillgångar som ger upphov till inbetalningar trots att de 

vid första anblicken inte ser ut att dra ekonomiska fördelar av goodwillposten. För att 

ytterligare förtydliga har standarden även bifogat ett exempel som illustrerar problematiken: 

 

”Ett bussföretag driver fem olika busslinjer åt en kommun i enlighet med ett avtal som 

innehåller krav på viss minimitrafik på samtliga linjer. Bussföretaget har uppgifter om 

storleken på de resurser som är knutna till varje busslinje samt de kassaflöden som 

linjerna ger upphov till. En av busslinjerna går med förlust.  

 

Eftersom bussföretaget inte kan lägga ned en enskild busslinje utgör de fem busslinjerna 

tillsammans den minsta gruppen av tillgångar som genererar oberoende inbetalningar. 

Därför är den enhet till vilken var och en av de fem busslinjerna hör bussföretaget i sin 

helhet.”  

(IFRS/IAS 2006, s. 489) 

 

Bolagens särskilda förutsättningar skapar olika problem gällande gränsdragningar av 

kassagenererande enheter, utifrån vad som skrivs i standarden. Förutsättningarna begränsar 

därmed företagens handlingsmöjligheter. En effekt av bristande gränsdragningar kan vara 
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ökade möjligheter för företagen att undvika nedskrivningar av sin goodwill. I och med att en 

enhet blir större kan det medföra att enheten ökar i värde och nedskrivningsbehovet i enheten 

undviks. (Nilsson 2007) 

 

Företagen är fria att själva identifiera sina kassagenererande enheter i enlighet med IASB 

principbaserade redovisningsstandard, dock finns det begränsningsregler som angivits ovan. 

Det som skall styra när företagen identifierar sina kassagenererande enheter är dess 

verksamhet och organisatoriska struktur. Legala enheter har därigenom ingen direkt påverkan 

vid identifikationen. (Brandell 2007)  

 

Brandell (2007) tog upp att det finns många olika varianter på hur identifieringen sker bland 

företagen.  

 

”Det finns allt från att hela bolaget ses som en kassagenererande enhet, att varje 

dotterbolag gör det, produktområde i dotterbolagen, geografiska områden, segment, eller 

segmenten nedbrutna till exempelvis land, landsdel eller region. Därav är det en väldig 

spridning mellan olika bolag.” 

(Brandell 2007) 

 

Problemen med att identifiera kassagenererande enheter skiljer mellan olika bolag och olika 

verksamheter. Några som kan ha det svårt är bolag med ett flertal försäljningsenheter såsom 

detaljhandeln, banker och hotellkedjor. Det kan vara krävande för bolagen att gå ner på varje 

försäljningsställe och göra kassaflödesanalyser på den nivån. Istället kan ett flertal 

försäljningsenheter organiseras till en kassagenererande enhet på regionnivå. (Brandell 2007)  

 

3.3 Grundläggande förutsättningar för nedskrivningstest 

Syftet med den institutionella begränsningen avseende nedskrivningar av immateriella 

tillgångar, i IAS 36, är att tillgången inte skall redovisas till ett för högt värde. Taket vid 

värdering till verkligt värde är återvinningsvärdet, vilket definieras som ”det högre av dess 

verkliga värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde” (IFRS/IAS 2006, s. 

479). Prövningen för ett nedskrivningsbehov på immateriella tillgångar utan begränsad 

nyttjandeperiod skall ske årligen. Oavsett om indikationer finns på att en nedskrivning skulle 

göras gällande och får ske närhelst under ett räkenskapsår, förutsatt att det sker vid samma 

30 



Referensram 

 

tidpunkt år efter år. (IFRS/IAS 2006) Några exempel på vad som kan vara indikationer på 

värdeminskning och som således skulle innebära en prövning för värdeminskning på 

goodwillposten är förändringar på marknader, ekonomisk miljö och legal miljö som påverkar 

den förvärvade enheten. Det skulle även kunna vara en uppenbar nedgång i marknadsvärde 

eller någon annan skada på tillgången. (Spillane 2005) 

 

Väsentlighetsprincipen skall tas i beaktning när nedskrivningstestet utförs. Med detta menas 

att goodwillposter inte behöver testas för nedskrivning om de inte innehar ett väsentligt värde. 

Väsentlighetsprincipen görs gällande för att nedskrivningstestet är en kostsam process och 

skall därav inte vara tvingande att utföra på icke väsentliga poster. (IFRS/IAS 2006) Spillane 

(2005) menar att införandet av nedskrivningstest kommer att öka ansvaret för såväl bolagen 

som dess revisorer och kommer att göra finansiella rapporter mer fria från bedömningar. Med 

detta menar Spillane att nedskrivningstestet skall göras när det finns en indikation på 

värdeminskning och att redovisningen inte längre förlitar sig på antagande om en ekonomisk 

nyttjandeperiod, likt det tidigare systemet med linjära avskrivningar över tillgångens 

nyttjandeperiod.  

 

Verkligt värde av en tillgång avspeglas bäst via ett kontrakt mellan två oberoende parter som 

har ett intresse av att transaktionen genomförs. Skulle ett kontrakt saknas kan värdet 

avspeglas av vad den skulle handlas till på en aktiv marknad. Saknas även denna möjlighet 

kan ett uppskattat försäljningsvärde nyttjas, hänsyn tas till vad liknande transaktioner 

värderats till. Samtliga alternativ är med avdrag för de försäljningskostnader som avyttringen 

skulle förorsaka. Nyttjandevärdet fastställs genom att beräkna tillgångens uppskattade 

framtida in- och utbetalningar, med diskontering för pengars tidsvärde, i den enskilda 

transaktionen. Uppskattningarna hämtas främst ur utförliga och tillförlitliga framtida budget 

och prognoser över tillgångens kassaflöden. De utförliga prognoserna anses endast vara 

tillförlitliga i en fem års utsikt, i och med att en längre framtidssyn inte anses kunna 

prognostiseras med någon större tillförlit. Nyttjandeperioden efter de fem kommande åren 

prognostiseras via den befintliga femåriga budgeten, uppräknad med en prognostiserade 

tillväxttakt. Tillväxten skall vara konstant eller sjunkande om inte särskilda skäl finns för att 

anta annat. Dock skall inte kassaflöden från finansieringsverksamheten eller skatter påverka 

prognoserna. Har ett bolag väl genomfört en nedskrivning av goodwill får den inte återföras i 

kommande perioder. (IFRS/IAS 2006) 
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Nedskrivningstestet sker i två steg. I det första steget skall bolaget beräkna tillgångens 

verkliga värde minus försäljningsomkostnader. Om det verkliga värdet exkluderat 

försäljningskostnaderna överstiger det redovisade värdet, har bolaget uppfyllt de krav som 

standarden ställer på nedskrivningstest. En nedskrivning görs gällande när återvinningsvärdet 

understiger det redovisade värdet, samtidigt som det högsta av verkligt värde och 

nyttjandevärde skall anses som återvinningsvärde. (Roland et al 2004) Vidare kan även 

nyttjandevärdet anses ligga nära verkligt värde exkluderat försäljningskostnader. 

Förutsättningen är dock att det verkliga värdet kan fastställas, varpå bolaget anses ha fastställt 

ett godtagbart nyttjandevärde. Att nyttjandevärdet fastställs via verkligt värde kan endast ske 

om det verkliga värdet understiger det redovisade värdet av tillgången. Steg två innebär att 

tillgångens nyttjandevärde fastställs via dess förväntade framtida kassaflöde. (IFRS/IAS 2006)  

 

3.4 Kassagenererande enheter vid nedskrivningstest 

När beslut tas angående vilka tillgångar som genererar värde till den kassagenererande 

enheten och därmed om de skall ingå i den kassagenererande enheten, är det viktigt att 

samtliga tillgångar som nyttjas för att generera eller självt generar inbetalningar inkluderas 

(IFRS/IAS 2006). Redovisat värde, som gränsvärde vid nedskrivningstest, skall vid beräkning 

av en kassagenererande enhet enligt IAS 36 punkten 76 innefatta:  

 

”… redovisade värden endast för sådana tillgångar som direkt, eller efter en fördelning 

på rimliga och konsekventa grunder, kan hänföras till enheten och som bidrar till 

enhetens nyttjandevärde, och innefattar inte redovisade värden för en redovisad skuld, 

såvida inte återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten inte kan fastställas utan 

att denna skuld beaktas.”  

(IFRS/IAS 2006, s. 490) 

 

Kassaflöden från kassagenererande enheter skall endast nyttjas i de situationer när tillgångens 

verkliga värde inte kan fastställas samt om tillgången inte ger upphov till några, från andra 

tillgångar, oberoende inbetalningar. Viktiga faktorer vid beslut av tillgångens oberoende är 

hur företagsledningen styr verksamheten. Parametrar som skall tas hänsyn till är produktlinjer, 

verksamhetsområden och regionala nivåer. Ytterligare faktorer att beakta är hur beslut fattas 

angående användning och avveckling av tillgångarna. Vilka tillgångar som hör till en viss 

kassagenererande enhet skall fördelas lika från period till period, om inget särskilt inträffat 
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som motiverar och indikerar något annat. (IFRS/IAS 2006) Nilsson (2007) utvecklar det hela 

och menar att om företaget inte omstrukturerar eller utför liknande åtgärder inom sin 

verksamhet, kan de inte heller motivera en ändring av fördelningen på de kassagenererande 

enheterna. Punkten finns för att undvika att bolag, i efterhand, skall konstruera om 

fördelningen och därigenom undvika en nedskrivning av goodwillposten.  

 

3.5 Fördelning av goodwill på de kassagenererande enheterna 

De kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av de synergier som goodwillen ger 

upphov till, skall också tilldelas goodwill vid nedskrivningstest. Fördelningen skall utföras 

vid förvärvstidpunkten och bibehållas om inget särskilt inträffar. (IFRS/IAS 2006) 

 

”Varje enhet eller grupp av enheter på vilken eller vilka goodwill fördelas skall 

motsvara den lägsta nivå i företaget på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna 

styrningen av företaget, och 

inte vara större än ett segment baserat på antingen företagets primära eller sekundära 

indelningsgrund som fastställts i enlighet med IAS 14” 

(IFRS/IAS 2006, s. 491) 

 

Ernst & Youngs tolkning av ovanstående citat är att om den interna kontrollen av 

investeringen sker på en lägre nivå än segmentsnivån i bolaget, finns ingen anledning att 

fortsätta lägga ner tid och problematisera det hela. Samtliga krav i standarden är uppfyllda och 

därmed kan bolaget nöja sig. De menar likväl att det är på vilken nivå som den interna 

kontrollen sker som är avgörande för goodwillpostens fördelning. Trots att det går att härröra 

goodwillen längre ner i organisationen, menar Ernst & Young att det inte behöver ske i och 

med att nedskrivningstestet ändå skall utföras på nivån där den interna kontrollen syftar till att 

kontrollera organisationen. (EY 2007) 

 

För att förtydliga fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter och den övre 

begränsningsregeln utarbetade Brandell (2007) under intervjun ett exempel som illustreras i 

figur 3-1.  
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Länder

NorgeFinlandProduktområde 

 
Figur 3-1: Exemplifiering av begränsningsregeln i IAS 36 

 

I detta exempel säljer ett företag stolar och bord i Finland och Norge. Bolagets primära 

segment är på affärsområdesnivå och indelat på stolar och bord, de sekundära segmenten är 

följaktligen de geografiska områdena och indelat i Norge och Finland. Anta nu att bolaget 

förvärvar en försäljningsenhet i Finland som innefattar en goodwillpost. Den 

kassagenererande enheten eller gruppen av enheter får inte innehålla både bord och stolar, 

utan måste fördelas ner på en lägre nivå. Det vill säga antingen stolar eller bord inom den 

finländska verksamheten, vilket motsvarar områdena A och C i figuren ovan. Fördelningen 

får heller inte innefatta Norge i och med att Finland och Norge tillhör skilda segment. 

(Brandell 2007) 

 

Om det förvärvade bolaget efter förvärvet organisatoriskt och rapporteringsmässigt verkar 

som ett fristående dotterbolag bör inte identifieringen av den kassagenererande enheten vara 

speciellt komplex. Det är dock inte alltid situationen är smärtfri, utan de flesta förvärv 

integreras in i förvärvarens befintliga verksamhet och verkar som en del i ett operativt 

segment eller en lägre intern rapporteringsenhet. Förvärvet kan också delas upp i ett flertal 

interna enheter. (Hayn Hughes 2006) 

 

Problematikens storlek med fördelningen av goodwillposten kan skilja mellan olika former av 

bolag, beroende på hur de är organiserade och vilken typ av verksamhet som bedrivs. Som 

exempel kan användas tjänste- och tillverkande företag, vilka ofta skiljer sig i komplexitet vad 

gäller dess organisering. En tendens som kan ses, dock med vissa undantag, är att 

tjänsteföretag lättare kan fördela sina kassagenererande enheter. Förslagsvis beroende på dess 

storlek och organisering som gör dem mindre komplexa. (Nilsson 2007) Dock poängterar 

Stolar
A B

Bord
  C      D
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Nilsson (2007) att detta påstående är en tendens och inget som har bevisats i en akademisk 

studie och därmed blir det svårt dra några generella slutsatser.  Brandell (2007) menar till 

exempel att det finns situationer när identifiering av kassagenererande enheter kan vara 

problematiska även för tjänsteföretag. Det kan vara om goodwillen är knuten till ett antal 

nyckelpersoner i det förvärvade bolaget som är utspridda på ett flertal enheter. 

 

3.5.1 Organisatoriska omstruktureringar 

I de fall bolagen väljer att omstrukturera de kassagenererande enheterna som har fått goodwill 

fördelat till sig, skall även en omfördelning till berörda enheter av goodwillen ske. Med det 

menas inte en efterkalkyl på gjorda förvärv, utan om bolaget väljer att integrera den 

förvärvade enheten skall goodwillposten likväl integreras i linje med den nya strukturen. 

(Nilsson 2007) Exempel på omstruktureringar som kan ge upphov till omfördelning av 

goodwill är sammanslagning av två kassagenererande enheter, utbrytning av ett affärsområde, 

uppdelning av affärsområden i fler delar eller förändringar i den legala strukturen. I och med 

en omstrukturering kan det innebära att vissa delar av verksamheten inte finns kvar i dess 

ursprungliga skick. Därav måste goodwillen omfördelas, för att kunna pröva goodwillen i ett 

nedskrivningstest även efter en omstrukturering. Har inget särskilt inträffat som motiverar en 

omfördelning skall fördelningen av goodwillen ske på likartat sätt från period till period i 

enlighet med jämförbarhetsprincipen. (Brandell 2007)  

 

Omfördelningen efter en omstrukturering skall genomföras genom att använda sig av en 

metod som fingerar en avyttring, vilket innebär en uppdelning med relativa värden på de 

befintliga grenarna inom de kassagenererande enheterna. Kan företaget visa att en alternativ 

metod bättre återspeglar värdet på de kassagenererande enheterna ger standarden utrymme för 

en användning av den alternativa metoden. (IFRS/IAS 2006)   

 

Brandell (2007) har sett exempel bland bolagen att omstruktureringar kan skapa problem med 

fördelning av goodwill. Ett företag kan på kort tid genomföra ett flertal omstruktureringar av 

olika anledningar, vilket kan medföra svårigheter i att följa goodwillen och att säkerställa att 

rätt kassaflöden används vid nedskrivningsprövningen. Det är viktigt att företagen 

dokumenterar sin goodwill väl och det kan vara en fördel att ha rutiner för hur bolaget skall gå 

tillväga. (Brandell 2007) 
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3.5.2 Intern övervakning 

Den nivå som goodwill skall fördelas på är som ovan nämnts den nivå där goodwillen 

övervakas internt. Brandell (2007) menar att med övervakning av goodwill innebär den nivå 

där företagen tar fram sin interna rapportering och uppföljning. Det är alltså inte frågan om 

någon specifik övervakning av goodwill utan en del i företagets uppföljning av exempelvis 

likviditet och lönsamhet. IAS 36 är också tydlig på att företagen inte skall behöva ta fram 

några särskilda informationssystem bara för goodwillens övervakning. Dock får 

övervakningsnivån inte innebära att informationen blir godtycklig. (Brandell 2007) 

 

Ett problem som kan uppstå angående företagens motivering av vilken nivå den interna 

övervakningen sker på, är att det kan ske övervakning på flera plan inom bolaget. Exempelvis 

om koncernledningen övervakar på en viss nivå och den lägre nivån sedan självt har 

övervakning på ännu lägre nivå. Brandell möter denna problematik med:  

 

”Då kan det vara svårt att säga att du skall ha dina kassagenererande enheter på 

corporate nivå om du följer upp dem längre ner. Det är lite svårt att säga specifikt, men 

om de nu följs upp på landsnivå, då har du den interna rapporteringen där. Även om de 

rapporterna inte går direkt upp till corporate.”   

(Brandell 2007) 

 

Att styra en verksamhet sker oftast inte genom att se hela bolaget som en enhet utan indelning 

görs i olika områden såsom produktutveckling, operativ verksamhet, 

marknadsföring/försäljning och finansiering. Inom områdena beaktas sedan ett flertal faktorer 

av bolagsledningen såsom anställda; finansiella resurser, maskiner och information. En del i 

styrningen av bolag är att utöva intern kontroll, vilket innebär att få organisationen att sträva 

åt det håll som eftersträvas och utvärdera hur väl organisationen uppfyller de mål som 

fastställts. (Merchant Stede 2003) 

 

Förutom de minsta har alla bolag, på lägre nivå än bolagsnivå, finansiell kontroll som en del i 

ledningens kontroll av verksamheten. En central del i den finansiella kontrollen är finansiella 

ansvarsområden. (Merchant Stede 2003) 
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3.5.3 Ansvarsredovisning 

Den finansiella kontrollen på ansvarsområde kan kopplas till så kallad ansvarsredovisning15, 

med vilket menas en utvärdering över huruvida verkligt utfall överensstämmer med 

budgeterat resultat inom ansvarsområdet. Genom ansvarsredovisning kan ledningen analysera 

en tidigare period för att en ansvarig exempelvis skall kunna undvika tidigare problem i 

nästföljande perioder. Ansvarsredovisningen delas upp på organisationens identifierade 

ansvarsområden16 . Ett ansvarsområde kan exempelvis definieras som en avdelning inom 

organisationen där en individuell mellanchef ansvarar för avdelningens resultat. Genom 

ansvarsområde kan bolaget få kontroll över helheten i bolaget. (Drury 1996) 

 

I en organisation finns i huvudsak fyra typer av ansvarsområden; intäktscenter, utgiftscenter, 

resultatcenter och investeringscenter. Om ett bolag exempelvis vill analysera bolagets 

kostnadsmassa, blir det smidigare om det finns tydliga ansvariga för olika kostnadscenter. I ett 

intäktscenter ligger inte ansvaret på resultat utan på att generera intäkter för företagets output. 

Centrats kostnader är inte direkt kopplade till dess intäkter men ett ansvar finns även mot 

enhetens kostnader. Ett exempel på en avdelning av typen intäktscenter kan vara ett företags 

marknadsföringsavdelning, vilken kan påverka företagets försäljning och intäkter, men inte 

kostnaden för att tillverka produkten som de marknadsför. Utgiftscenter är motsatsen till 

intäktscenter och kan påverka företagets utgifter för företagets input, men inte dess intäkter. 

Exempel på ett utgiftscenter är en tillverkande enhet, vilken kan påverka inköp av material 

men inte hur många produkter som sedan kommer att säljas och generera intäkter. (Anthony 

Govindarajan 1998) 

 

Ett resultatcenter är en avdelning där intäkter och utgifter har en direkt koppling. Det innebär 

att den ansvarige måste ha möjlighet att påverka såväl intäkter och kostnader. Exempel på 

resultatcenter kan vara ett affärsområde inom bolaget. Ett investeringscenter är en typ av 

resultatcenter och utvärderas genom avkastningen på investerat kapital. Affärsområde kan 

vara ett exempel på investeringscentra, där affärsområdets resultat mäts mot investerat kapital. 

(Anthony Govindarajan 1998) 

 

                                                 
15 Responsibility accounting 
16 Responsibility center 
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3.6 Analysmodell 

Enligt den teoretiska referensram som presenterats ovan är det tydligt att kassagenererande 

enheter inverkar vid nedskrivningstestet av goodwill i tre steg. Analysen kommer därför att 

ske enligt den modell illustrerad i figur 3-2.  

2. Fördelning av goodwill på 
de identifierade 
kassagenererande 
enheterna som berörs  

3. Omstruktureringars 
påverkan på fördelning av 
goodwill till de 
kassagenererande enheterna  

1. Identifiering av de 
kassagenererande 
enheterna 

Faktorer att analysera 
- Intern kontroll 
- Intern styrning 
- Rapporteringsstruktur 
- Oberoende inbetalningar 
- Väsentlighet 
- Jämförbarhet 

 
Figur 3-2: Modell för analysering av presenterad teori och empiri 

 

De tre stegen sker i kronologisk ordning utifrån förvärvstidpunkten och är de centrala delarna 

i uppsatsens analys, där den insamlade empiriska informationen används för att praktiskt 

tillämpa IAS 36. Första steget innebär att koncernen skall identifiera de kassagenererande 

enheterna som bolaget består av. Identifikationen genomförs med utgångspunkt från de 

beskrivna kriterierna presenterade i analysmodellen som är andra viktiga faktorer att analysera. 

Faktorerna har betydelse såväl i de kommande stegen som i identifikationsprocessen och 

faktorerna påverkar varandra genom hela analysmodellen. IAS 36 lyfter fram de beskrivna 

faktorerna som viktiga vid nedskrivningstest av goodwill samt att de är avgörande för hur 

koncernen skall bedöma dess egna förutsättningar för att identifiera de kassagenererande 

enheterna.  
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I steg två och tre skall liknande faktorer beaktas och blir viktiga för utgången av bolagens 

bedömningsförfarande. I steg två skall koncernen ta ställning till vilka av de identifierade 

kassagenererande enheterna som drar nytta av goodwillen som uppkommit, för att därefter 

fördela posten till de berörda enheterna och genomföra nedskrivningstestet på denna grupp av 

kassagenererande enheter. Steg tre innefattar att koncernerna skall ta ställning till om en 

omstrukturering har haft en väsentlig påverkan på de kassagenererande enheterna. Om 

omstruktureringen har påverkat skall bolaget börja om i steg ett igen och genomföra en ny 

identifikationsprocess av de kassagenererande enheterna. Uppkommer inga omstruktureringar 

fortsätter koncernen att genomföra nedskrivningstesten årligen eller närhelst indikationer 

finns om värdeminskning, i enlighet med den fördelningsgrund som bolaget initialt kommit 

fram till i steg 2.  

3.6.1 Referensramens roll för syftet skall uppnås 

Källorna i den teoretiska referensramen kan i stort delas upp i tre delar.  

- IASBs standard för nedskrivningar (IAS 36) och bakomliggande egenskaper till 

standarden. IAS 36 beskriver de förutsättningar som gäller för bolag som redovisar 

enligt IFRS/IAS och således en väsentlig del av analysen i denna uppsats. Vissa 

väsentliga begrepp finns också förklarade.  

- Förklaringar av IAS 36. Standarden består av ett antal begrepp som kan vara svåra att 

förstå. Därför är det viktigt att skapa en förståelse för vad som menas i standarden för 

att kunna tolka den i praktiken. För förklaringar har intervjuer gjorts med 

redovisningsexperterna Sven-Arne Nilsson och Maria Brandell. 

-  Fördjupad tolkning av IAS 36. För att tillämpa IAS 36 har vissa delar tolkats på en 

djupare nivå, vilket dels gjorts genom intervjuerna med Sven-Arne Nilsson och Maria 

Brandell, men även via relevanta artiklar publicerade i redovisningstidskrifter.  

 

Sammanfattande diskussion 

Basen i den teoretiska referensramen är IASBs standard för nedskrivning IAS 36. Kapitlet 

börjar med en beskrivning av IASBs föreställningsram, vilken är den grund som varje av 

IASB antagen standard bygger på. Vid ett förvärv som innebär ett överpris i form av goodwill 

skall den förvärvade goodwillen fördelas ut på kassagenererande enheter som förväntas få 

synergier av förvärvet. Det är dessa kassagenererande enheter som vid indikation på 

värdenedgång, dock minst en gång årligen, skall testas för nedskrivning. Fördelningen av 
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goodwill på kassagenererande enheter skall göras på den nivå där företagets interna 

övervakning av goodwill sker. Nivån får dock inte vara högre än ett av företagens primära 

eller sekundära segment identifierat i enlighet med IAS 14. Den nivå där goodwill övervakas 

har visat sig kunna likställas med den lägsta nivå där företagsledningen tar fram finansiell 

information internt. Ansvarredovisning beskrivs med innebörden av investerings-, utgifts- , 

intäkts- och resultatcenter. Viktiga faktorer för kassagenererande enheters inverkan på 

nedskrivningstest av goodwill är väsentlighet och jämförbarhet. 
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4 Empiri 
Kapitlet består av de data som insamlats i syfte att genomföra vad uppsatsen avser att 

undersöka. Till en början beskrivs fallföretaget och verifieringsföretagets förutsättningar 

inom nedskrivningstest av goodwill. Efter den introducerande beskrivningen utvecklas de 

empiriska data till att beskriva de viktiga faktorer som beskrivits i analysmodellen. För att 

modellen senare skall kunna appliceras på den beskrivna teorin och de empiriska data.   

 

4.1 Fallbeskrivning 

4.1.1 Alpha 

Alpha är ett tillverkningsföretag med flertalet produktkategorier och ett fåtal av kategorierna 

omfattar merparten av verksamheten. På de marknader där Alpha är verksamma finns det 

försäljningsorganisationer med ensamrätt till försäljning av koncernens produkter. I många 

fall äger Alpha självt dessa försäljningsorganisationer. Vidare finns det även en service- och 

finansieringsorganisation på flertalet av de marknader som Alpha är etablerade på. (FC Alpha 

2007)  

 

På senare år har Alpha utfört ett antal förvärv för att förlänga värdekedjan på dess produktion, 

vilket inneburit att de förvärvat ett flertal av de marknadsbaserade 

försäljningsorganisationerna. Motivet till förvärven är att Alpha vill kunna ta en större del av 

marginalerna som dess produkter genererar. (FC Alpha 2007) I denna uppsats kommer tre 

olika förvärv behandlas. De tre förvärven beskriver olika förvärvssituationer vilka är 

representativa för övriga förvärv som har ett redovisat goodwillvärde i koncernräkenskaperna. 

Med de tre förvärven illustreras olika problematiker som kan uppkomma i samband med den 

initiala fördelning och omstrukturering av goodwill till de kassagenererande enheterna. I figur 

4-1 presenteras förvärven i en bild. 
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Figur 4-1: Beskrivning av Alphas förvärv  

(Alpha I 2007) 

 

Adam förvärvades under 1990-talet och hade sedan tidigare en struktur som överensstämde 

med Alphas, varför bolaget inte har omstrukturerats efter förvärvet. Överpriset som betalades 

i form av goodwill motiverades med att Alpha ville komma åt marginaler längre ut i 

värdekedjan. (Alpha I 2007) 

 

Bertil som förvärvades av Alpha under 2000-talet och bestod av en försäljningsorganisation 

som även innefattade en service- och finansieringsdel. Det förvärvade bolaget bedrev sin 

verksamhet på två olika geografiska marknader. Förvärvet av Bertil genererade ett 

goodwillvärde, vilket motiverades med att kunna ta del av marginaler längre fram i 

värdekedjan. Bolaget hade även ett servicekoncept som kunnat integreras i Alphas övriga 

försäljningsverksamheter. Konceptet hade visat sig vara framgångsrikt och var en av 

faktorerna som resulterade i Alphas val att förvärva Bertil. Förvärvsenheten innefattade även 

en teknisk support som stödde försäljningsorganisationen i dess dagliga arbete och var en del i 

det koncept som Bertil hade utvecklat. (Alpha I 2007) 

 

Ceasar förvärvades under 2000-talet. Bolaget var konkursmässigt och Alpha hade tre 

alternativ på hur situationen kunde hanteras.  Valet stod mellan att inte sälja några produkter 

alls på den aktuella marknaden, starta en ny verksamhet eller förvärva Ceasar och fortsätta 

dess befintliga verksamhet. Överpriset för goodwill motiverades med att förvärvet var det 

minst kostsamma alternativet för att fortsätta verksamheten på den aktuella marknaden.  Den 

marknad som Ceasar är verksam på är hemmamarknad för en av Alphas största kunder globalt, 
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vilket ytterligare motiverade ett förvärv. (Alpha I 2007) Alpha resonerade att om inte Alphas 

produkter såldes på kundens hemmamarknad minskade incitamentet för att kunden skulle 

fortsätta att köpa Alphas produkter även på andra geografiska marknader.  

 

”Vi har ett antal stora kunder där, kunder som inte bara är kunder på Ceasars 

hemmamarknad utan även på andra ställen. Annars tappar vi ju image på Ceasars 

hemmamarknad som spiller över på andra ställen. Både via de här stora kunderna, men 

kanske också andra kunder, via att Alpha, det blev ju stopp där vågar man köpa deras 

produkter?” 

(Alpha 2007) 

 

Alpha ville med förvärvet inte skada sitt rykte om att de inte avvecklar verksamheter i första 

taget, utan vill bibehålla en god relation till sina kunder. Även om de inte ägde verksamheten i 

fråga när enheten var konkursmässig, kände Alpha ändock ett ansvar mot de globala kunderna 

och därmed också dess hemmamarknad. (FC Alpha 2007) 

 

4.1.2 Beta 

Beta är en koncern noterad på OMXs Nordiska Börsen med huvudkontor i Sverige. Bolaget är 

ett tjänsteföretag och erbjuder produkter inom IT och management. Betas dotterbolag verkar 

till stor del som fristående bolag inom respektive produktområde. Bolaget är till största del 

verksamt på den nordiska marknaden, men även i andra delar av världen. (Beta Web 2007) 

 
Figur 4-2: Beskrivning av Betas förvärv 

(CFO Beta 2007) 
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I uppsatsen kommer tre av Betas förvärv tas upp. Dotterbolag Kalle är ett fristående bolag 

som verkar inom ett produktområde. Motivet till förvärvet var bland annat att Beta såg ett 

värde i Kalles kundstruktur. Synergieffekten av förvärvet består av minskade administrativa 

kostnader, men i och med att bolaget är fristående och verkar inom sitt produktområde 

handlar synergierna inte om några stora summor. Dock finns en förhoppning att skapa 

korsförsäljning av Betas övriga produkter till den kundstock som Kalle innehar. Den största 

delen av Betas koncernmässiga goodwill är hänförlig till Kalle. (CFO Beta 2007) 

 

Ludvig förvärvades för dess kompetens och kundstock vilket innebar att Beta betalade ett 

övervärde som fördelades som en immateriell tillgång i form av kundstock samt en del 

goodwill. Förvärvet av Ludvig motiveras genom att Beta främst ville komma åt bolagets 

kundstock varpå en del av övervärdet har härrörts till detta. Även Martin förvärvades för att 

Beta ville komma åt dess kundstock.  Till skillnad från ovan beskrivna förvärv har övervärdet 

i samband med förvärvet i sin helhet härrörts till en immateriell tillgång i form av kundstock. 

(CFO Beta 2007)  

 

4.2 Intern kontroll och styrning 

Den interna kontrollen och styrningen av verksamheten är av betydelse vid 

goodwillfördelningen genom att övervakningen av verksamheten begränsas till vilken 

lägstanivå i verksamheten som fördelningen kan ske. Organiseringen av de interna 

styrsystemen ger även en bild av hur de kassagenererande enheterna är identifierade. 

 

4.2.1 Alphas interna kontroll och styrning 

Internkontrollen i Alpha är uppdelad i tre huvudområden som delas in efter verksamhetens 

karaktär, enheterna är en producerande-, en försäljnings- och en finansieringsenhet. 

Uppdelningen av enheterna för den interna kontrollen skiljer sig från de redovisade 

segmenten, vilka primärt bygger på affärsområden och sekundärt på geografiska områden 

uppdelade per kontinent (Alpha ÅR 2006). Skälet till att den interna kontrollens struktur 

skiljer sig från segmentsredovisningen beror på att den interna kontrollen riktas mot 

verksamhetens karaktär och mer kopplar samman enheter med liknande riskstruktur. 

Styrningen av de olika områdena skiljer lite som MIC Alpha (2007) sa ”Vi har nischat in oss 

på det vi gör utefter de olika bitarna, vi jobbar lite olika med de tre olika delarna.”. Under 
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respektive huvudområde finns ett antal ansvarsområden och det är på denna nivå som den 

interna styrningen och kontrollen sker. Att ansvarsområdena har delats upp i olika 

huvudområden beror på att kontrollfunktionen i ansvarsområdena utformas och organiseras på 

liknande sätt inom respektive huvudområde. Fördelningen har gjorts över ett antal riskfyllda 

poster som har identifierats utifrån verksamhetens olika karaktär. I den producerande enheten 

består dessa exempelvis av lagerhållning medan det inom finansieringsenheten främst består 

av kreditrisker. (MIC Alpha 2007) Skillnaderna i uppdelningen mellan ansvarsområdena och 

segmentens illustreras nedan.  

 

 
Figur 4-3: Illustrativ bild av Alphas interna styrsystem och segments uppdelning 

(MIC Alpha 2007) 

 

Styrsystemen är uppbyggda utefter ansvarsfördelningen och är samma nivå som 

verksamheten följs upp, rapporteras och granskas inom Alpha. Ansvarsområdena kan vara 

uppdelade på flera olika sätt, grundläggande är att någon har ansvar för området och sköter 

den löpande rapporteringen och uppföljningen till koncernens olika styrenheter. Inom det 

tillverkande området är ansvarsfördelningen främst uppdelad på olika steg inom produktionen 

exempelvis montering eller produktion av en delkomponent. Försäljningsenheten har istället 

en ansvarsfördelning som grundas i geografiska områden och innefattar i merparten av fallen 

en försäljning av samtliga produkter inom koncernen. Även inom finansieringsområdet är 

ansvarsområdena geografiskt uppdelade.(MIC Alpha 2007)    

 

Finansieringsenheten innehar en möjlighet att upprätta belåning via den interna 

upplåningsenheten vilket sammankopplar hela finansieringsenheten trots att den löpande 

45 



Empiri 

 

verksamheten skötts från de lokala kontoren. De lokala kontoren har dock möjligheten att 

inhämta belåning externt, förutsatt att lånevillkoren är fördelaktiga. (MIC Alpha 2007) De 

lokala finansieringsenheternas uppdrag och sammankoppling med upplåningsenheten 

beskrivs enligt följande:  

 

”det är som en armslängds avstånd att vi använder den interna upplåningsenheten eller 

en potentiell annan finansiär. Som jag ser det leder det inte till någon sammanblandning 

av de mellan finansieringsenheten och upplåningsenheten, utan det finns tydliga roller om 

vem som gör vad” 

(MIC Alpha 2007) 

 

Den finansiella rapporteringen inom Alpha följer ansvarsområdena vilket innebär att både 

resultat- och balansuppföljning är möjlig på dessa nivåer. Den legala strukturen inom 

koncernen, som även kräver en finansiell rapportering, följer inte ansvarsområdena men trots 

det upprättas finansiella rapporter för samtliga ansvarsenheter även om de ingår under samma 

legala enhet. MIC Alpha (2007) kommenterar rapporteringsstrukturens uppbyggnad på 

följande sätt ”Det gör vi oavsett om det är legala enheter eller delar av legala enheter… 

Precis som om de vore rapporterande legala organisationer, rapporteringen är utformad på 

exakt samma sätt.” Inom varje enskilt ansvarsområde kan rapporteringen hanteras olika, den 

interna kontrollen och styrningen syftar till att övervaka koncernen per ansvarsområde. 

Rapporteringen sträcks i flera fall längre ner i respektive ansvarsområde exempelvis i mindre 

geografiska områden eller i respektive produktkategori. Rapporterna är tillgängliga för 

koncernstaben men är inte av relevans för den interna styrningen och därmed kräver inte 

koncernstaben att dessa rapporter skall upprättas. De har inte en direkt inverkan på den interna 

kontrollen och styrningen som genomförs av koncernstaben men fyller ändock ett syfte för 

ansvarsområdets egen styrning. (MIC Alpha 2007) 

 

Koncernens redovisade segment innehåller likväl en fullskalig rapportering på primärnivå 

medan rapporteringen på sekundärnivå är begränsad. Koncernens produkt- och geografiska 

områden kan i enskilda fall innehålla en fullskalig rapportering, men rapporterna har ingen 

direkt inverkan på den interna kontrollen och styrningen i och med att de inte efterfrågas på 

koncernnivå. Områdena innehåller snarare en resultatrapportering för uppföljning av 

respektive områdes lönsamhet samt prissättning på respektive produkt. (MIC Alpha 2007)    
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Den interna styrningen och kontrollen sker på samma nivå inom koncernen men inriktas på 

olika funktioner i koncernens arbete. Koncernen har inriktat verksamheten mot ett 

målstyrningssystem, vilket innebär att ansvarsområdena sätter upp mål för verksamheten i 

samråd med koncernstaben. Målen syftar till att styra och utvärdera ansvarsområdet för att 

säkerställa att verksamheten går i den riktning som är tänkt. ”Vi har en väldigt 

decentraliserad organisation, där vi styr mycket mot mål, mer än att vi styrningsmässigt är 

inne och petar i detaljer.”  (MIC Alpha 2007)  

 

I en fiktiv spekulation menar MIC Alpha (2007) att en verksamhet eller marknad skulle 

avvecklas alternativt säljas på ansvarsområdesnivå ”…skulle det dock göras, är det nog mer 

att de ansvariga säger att denna marknad inte fungerar, därav är det nog mer helheten”. 

Alternativet att gå ner på en lägre nivå om ett ansvarsområde består av flera marknader men 

att avveckla försäljningsverksamhet av enskilda produkter avfärdas helt. Dock poängteras det 

att Alpha inte har någon större erfarenhet av avvecklingar, det har endast skett i några 

undantagsfall därav kan intervjupersonen endast spekulera i frågan. Huvudspåret är därmed 

ansvarsområdesnivå, dock kan i undantagsfall tänkas att en avveckling skulle ske på lägre 

nivå. (MIC Alpha 2007) 

 

Goodwillen i de förvärv som uppsatsen behandlar övervakas på koncernnivå, vilket innebär 

att investeringen övervakas genom de interna styrsystemen per ansvarsområde. En eventuell 

nedskrivning av en investering är inget som drabbar den förvärvade enhetens resultat utan ses 

i sin helhet som en kostnad för modern i koncernen. Om en enhet förvärvas och den innehar 

en goodwillpost vid förvärvstillfället behandlas inte denna goodwill på koncernnivå. Delen av 

tillgångsmassan är förvärvsenhetens ansvar och dess resultat belastas av en eventuell 

nedskrivning. (MIC Alpha 2007) Dock betonar MIC Alpha (2007) att liknande scenarier är 

ovanliga inom koncernen och kan inte direkt referera till något förvärv där denna problematik 

har uppkommit.  

 

4.2.2 Betas interna kontroll och styrning 

Beta är organiserat som en koncern med ett antal dotterbolag vilka syftar till att bedriva sin 

verksamhet inom olika specialistgrenar som omfattas av koncernens verksamhetsområde. De 

har eget resultatansvar och skiljer sig något från den segmentuppdelning som nyttjas i 

koncernens räkenskaper. Beta har endast ett fåtal segment och respektive dotterbolag blir 
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därmed en lägre nivå än koncernens redovisade segment. (Beta ÅR 2006) Goodwillen som 

uppkommit vid de olika förvärven har fördelats på dotterbolagsnivå (CFO Beta 2007), vilket 

ger en inblick i vilken nivå som är den lägsta där koncernen övervakar verksamheten och dess 

tillgångar.  

 

4.3 Identifiering av kassagenererande enheter 

Alphas nuvarande identifiering av kassagenererande enheter är att varje ansvarsområde ses 

som en kassagenererande enhet, vilket därmed innebär att de förvärvade försäljningsenheterna 

är enskilda kassagenererande enheter. Vid nedskrivningstestet av goodwill är det på denna 

nivå som kassaflödena beräknas. (Alpha ÅR 2006) Den nivå som har valts av Alpha 

motiveras genom att nivå är den lägsta där individuella inbetalningar genereras av en tillgång. 

Avsikten med den valda nivån för nedskrivningstest av goodwill syftar likväl till att vara den 

nivå där kassaflödena bäst återspeglar användningen av den uppkomna goodwillen. (FC 

Alpha 2007) 

 

Beta ser de förvärvade bolagen som enskilda kassagenererande enheter vid värdering av 

goodwill. Motivet är att bolagen inte har integrerats med den befintliga koncernstrukturen, 

istället har de placerats som fristående enheter med eget ansvar. Synergieffekterna är relativt 

små genom att verksamheten inte integreras utan främst består av minskade administrativa 

kostnader. (Beta ÅR 2006)  

 

4.4 Goodwillfördelning vid förvärvstidpunkten 

IFRS menar att bolagen vid upprättandet av förvärvskalkylen skall identifiera den 

kassagenererande enheten eller grupp av enheter som erhåller synergier som uppkommer via 

förvärvet och nedskrivningstesta goodwillen på dessa enheter. (IFRS/IAS 2006) 

 

Goodwillen identifieras i Alphas tre exempelförvärv och har fördelats på liknande sätt över de 

kassagenererande enheterna. Goodwillen har i sin helhet fördelats till den förvärvade enheten. 

Vid senare nedskrivningstester är det därav enbart kassaflödet från de förvärvade enheterna 

som beräknas och värderas. De förvärvade enheterna ingår i flera av Alphas segment men 

goodwillen härrörs inte till den lägre nivån i och med att koncernen enbart övervakar goodwill 

på tidigare nämnda ansvarsnivå. Förvärven skiljer sig åt genom att de förvärvats på olika 
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grunder, vilket samtidigt kan få en effekt på fördelningen av goodwillen. Beroende på vilken 

avsikt Alpha har med de olika förvärven, påverkar det fördelningen av goodwillposten. 

(Alpha I 2007) 

 

Beta har fördelat sin goodwill på ett relativt likartat sätt till Alpha vilket menas att bolaget har 

fördelat tillbaka goodwillen till den förvärvade enheten. Förvärven är dock inte lika tydligt 

kopplade till bolagets segment. De förvärvade enheterna inrymmes i Betas segment men CFO 

(2007) menar att de förvärvades för dess bidragande specialistkompetens till den befintliga 

verksamheten. Goodwillen från förvärvet av Kalle har i sin helhet härrörts till den förvärvade 

enheten. Kalle förvärvades före införandet av IFRS och därav har inga övriga immateriella 

tillgångar identifierats. I Ludvig har goodwillen likväl härrörts tillbaka till den förvärvade 

enheten med det undantaget att vid förvärvstidpunkten identifierades en övrig immateriell 

tillgång i form av kundstock, vilken frigjordes från övervärdet och skrivs av i enlighet med 

det befintliga regelverket. Övervärdet i Martin bestod i sin helhet av en övrig immateriell 

tillgång, varpå Martin inte får någon värdering via kassagenererande enheter.  (CFO Beta 

2007) 

 

4.5 Omstruktureringar av goodwillfördelade kassagenererande enheter 

Förvärven inom Alpha har på olika sätt påverkats av ett antal omstruktureringar. Dock har 

inte omstruktureringarna gett upphov till en omfördelning av den ursprungliga 

fördelningsgrunden av goodwillen. Bertil omstrukturerades av den anledningen att bolaget vid 

förvärvstidpunkten innehöll en finansieringsenhet, vilka inom koncernen styrs som ett separat 

segment. Därav friställdes finansieringsenheten inom Bertil och placerades istället inom 

koncernens befintliga segmentstruktur. (Alpha I 2007) Omstruktureringen medförde att den 

förvärvade enheten inte längre behöll kontrollen över finansieringsenheten utan den 

integrerades helt i Alphas befintliga struktur. Omflyttningen av finansieringsenheten 

genomfördes för att dra nytta av de stordriftsfördelar och synergier som gavs upphov till via 

Alphas befintliga struktur och den förvärvade finansieringsgrenen inom Bertil. Förflyttningen 

av finansieringsenheten var en av de första åtgärderna som genomfördes på de förvärvade 

enheterna från Alphas sida. (MIC Alpha 2007) I figur 4-4 illustreras de omstruktureringar 

som genomförts.  

 

49 



Empiri 

 

 
Figur 4-4: Illustrativ beskrivning av omstruktureringar i Alphas förvärv 

(Alpha I 2007) 

 

Om den förvärvade enheten Bertil granskas ur ett geografiskt perspektiv kan det ses som att 

den var tydligt uppdelad mellan två länder, den ena betydligt större än den andra. För att den 

förvärvade enheten skulle passa in i koncernens geografiska ansvarstruktur frigjordes den 

mindre av de två landsenheterna och inkluderas till Alphas befintliga verksamheten i landet i 

fråga. Omstruktureringen genomfördes för att inte bryta den redan befintliga 

ansvarsstrukturen inom koncernen samt att samla all geografisk kompetens inom samma 

organisation. Vidare innehöll Bertil en teknisk support som numera stödjer hela koncernens 

befintliga segment med dess tjänster. Därav är supporten numera ett helt fristående 

ansvarsområde inom koncernen. (MIC Alpha 2007)    

 

Beta har inte upplevt några större organisatoriska förändringar sedan förvärvstidpunkten. 

Kalle har expanderats något via senare förvärv som integrerats i den befintliga organisationen. 

Vidare har Kalle upplevt en kraftig personalomsättning vilket resulterat i att förvärvsenheten 

blivit mindre, mätt i antalet anställda, sedan förvärvstillfället. Samtliga förvärvsenheter inom 

Beta är organiserade som rena dotterbolag, tillika kassagenererande enheter, direkt 

underställda moderbolaget. (CFO Beta 2007) 
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Alpha kommer att förändra vissa delar av den nuvarande ansvarsfördelningen och slå samman 

ett antal av de tidigare ansvarsområdena. Några av de berörda ansvarsområdena har goodwill 

fördelats till sig och kommer därmed att påverka de framtida fördelningsmomenten och 

nedskrivningstesten av goodwill. Omstruktureringen av ansvarsområdena kommer likväl att 

skapa problem gällande vilken som är den lägsta nivån som genererar oberoende 

inbetalningar inom koncernen. (FC Alpha 2007) 

 

Sammanfattande diskussion 

Inledningsvis i empirin beskrivs de olika förvärven som kommer att analyseras från 

fallföretaget Alpha likväl som de förvärv som verifieringsföretaget Beta kommer att 

representeras av. Förvärven har olika karaktär och innehar olika problematiseringar gällande 

nedskrivningstest av goodwill. Empirin fortsätter därefter med att beskriva den interna 

kontrollen och styrningsfunktionen som finns inom Alpha och Beta. Styrsystemen har en 

viktig funktion när de kassagenererande enheterna skall identifieras och goodwillen skall 

fördelas mellan de olika enheterna.  

 

Alphas styrsystem är uppdelat på ansvarsområden som fördelas inom områdena tillverkning, 

försäljning och finansiering. Beta har en fördelning som utgår från respektive dotterbolag 

inom koncernen. Beskrivningen av styrsystemen utvecklas därefter till att beskriva Alpha och 

Betas nuvarande identifiering av kassagenererande enheter samt hur goodwillposterna har 

fördelats dem emellan. Alpha identifierar kassagenererande enheter på ansvarsnivå medan 

Beta gör det på dotterbolagsnivå och goodwillen har fördelats på dessa nivåer inom båda 

koncernerna. Empirin avrundas därefter med att beskriva vilka omstruktureringar som Alpha 

har genomfört på respektive förvärvsobjekt och hur omstruktureringarna kan påverka 

fördelning av goodwill.   
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5 Analys 
Kapitlet kommer att analysera insamlad empirisk data i förhållande till IAS 36. Analysen 

bygger på den analysmodell i tre steg som används i uppsatsen. Först kommer identifieringen 

av kassagenererande enheter behandlas. Det andra steget behandlar fördelning av goodwill 

på kassagenererande enheter och slutligen behandlas omstruktureringars påverkan på 

kassagenererande enheter. 

 

5.1 Problematisering med identifiering av kassagenererande enheter 

Ett viktigt steg i hanteringen av goodwillposter är att bolagen har identifierat sina 

kassagenererande enheter. Identifikationsprocessen är av betydelse för den senare 

fördelningen och nedskrivningstestet av goodwill. I några fall kan identifikationen av de 

kassagenererande enheterna lösas snabbt och enkelt medan det i andra fall blir betydligt mer 

komplext och svårhanterligt. IAS 36 sätter vikt vid identifikationsprocessen vilken också har 

en direkt påverkan på hur goodwillposten i ett senare skede kommer att behandlas vid 

nedskrivningstest.  

 

I empirin beskrivna exempelförvärv från Alpha visar att de identifierade kassagenererande 

enheterna som goodwill har fördelats till, i samtliga fall likställts med den förvärvade enheten. 

Att endast försäljningsenheten gjorts gällande kan enligt IAS 36 motiveras med 

förvärvsenheten är den enda enhet som bidrar till tillgångens nyttjandevärde (IFRS/IAS 2006). 

Med den motiveringen menas att endast förvärvsenheten självt gynnas av de synergieffekter 

som förvärvet genererar. Det är inte alltid säkert att de förväntade synergierna uppfyller 

väsentlighetskriteriet och därmed påverkar fördelningen av goodwill. Ett exempel där 

väsentlighetskriteriet tagits i beaktande är i Beta där synergierna beskrivs som små 

besparingar i administrativa kostnader och därav inte har påverkat beslutet avseende vare sig 

värdet eller fördelningen av goodwillen (CFO Beta 2007). 

 

Kassagenererande enheter är inte något som är specifikt för varje enskilt förvärv utan det är 

något som ett bolag alltid består av, vilket innebär att samtliga bolag kan identifiera sina 

kassagenererande enheter trots att inget framtida förvärv är planerat. Vid identifieringen skall 

fokus läggas på inbetalningar och inte utgifter för de olika enheterna. Två enheter med 
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samhörighet enbart i kostnadsstrukturen skall därmed inte identifieras som en 

kassagenererande enhet (Brandell 2007). Den del som är individuell för varje enskilt förvärv i 

identifikationsprocessen är vilka kassagenererande enheter som goodwillen skall fördelas på. 

 

5.1.1 Gränsdragning vid identifiering av kassagenererande enheter 

Gränsdragning mellan olika enheter och vilka tillgångar som hör till vilken enhet är en 

problematik som företagen möter samt hanteras på skilda sätt. De intervjuer som genomförts 

har visat att problematiken gällande gränsdragning av olika kassagenererande enheter, uppstår 

med olika svårighetsgrader beroende på varje företags individuella förutsättningar. Bland 

annat redovisningsexperten Nilsson (2007) hänvisar till skillnader i problematiseringar mellan 

tjänsteföretag och tillverkande företag. Nilsson poängterar dock att detta påstående inte är 

någon generell bild. Trots allt stärks bilden av att de två fallföretagen där Beta som är ett 

mindre tjänsteproducerande företag inte har upplevt några svårigheter att identifiera och 

fördela de kassagenererande enheterna (CFO Beta 2007) till skillnad från Alpha. En mer 

allmänt känd faktor är att större organisationer är mer komplexa av sig till sin natur och det 

kan tänkas att skillnaden mellan Alpha och Beta i större utsträckning påverkas av komplexitet 

än av typen av produkter de erbjuder. I och med att IFRS är ett standardverk som är 

principbaserat (IFRS/IAS 2006) torde det också innebära att komplexiteten följer 

verksamhetens struktur och verksamhet. Brandell (2007) menar att exempelvis butikskedjor 

kan ha en större komplexitet än normalfallet vid gränsdragning via den mängd av grenar som 

många av dessa företag består av. De båda redovisningsexperterna väljer dock att hänvisa till 

individuella förhållanden i företagen som den faktor som skapar komplexiteten i 

gränsdragningsfrågan i vad som är en enhet med oberoende inbetalningar och således en 

kassagenererande enhet.  

 

Väsentlighetskriteriet i standarden får även det en betydelse för hur bolagen väljer att 

identifiera sina kassagenererande enheter. Kriteriet fungerar på samma sätt som i övrig 

redovisning, bolagen skall inte behöva göra antaganden på sådan nivå att beloppen och dess 

betydelse inte är väsentliga för en intressents beslutsfattande. Ett exempel på vad som inte 

behöver vara väsentligt är om en stor butikskedja förvärvar ett bolag med flertalet butiker 

utspridda på en marknad. I detta fall skall inte bolaget behöva härröra goodwillen till varje 

enskild butik, förutsatt att de inte uppfyller bolagets väsentlighetskriterier. Bedömningen av 

vad som är väsentligt är individuellt och avgörs för varje koncern och bolag baserat på 
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exempelvis total tillgångsmassa (Brandell 2007). Fallföretaget Alpha har inte behövt göra 

någon avvägning på grund av väsentlighetskriteriet angående kassagenererande enheter. Dock 

kan det göras gällande vid en diskussion angående vilken nivå som är den lägsta nivå som en 

kassagenererande enhet kan identifieras på. Rapporter och siffror skall inte tas fram bara för 

den skull att det kan göras utan det skall göras till en rimlig kostnad och på en brukbar nivå 

för att säkerställa en väsentlig trovärdighet i de värden som redovisas. 

 

5.2 Identifikationsprocessen 

Intentionerna i standarden menar att minsta grupp av tillgångar som genererar inbetalningar 

oberoende av andra tillgångar skall anses som en kassagenererande enhet (IFRS/IAS 2006). 

Det betyder att bolagen måste söka uppifrån och ner till den lägsta nivån inom bolaget som 

generar inbetalningar oberoende från andra. Alpha har i likhet med Beta, vid förvärv av bolag 

som goodwill betalats för, bestämt denna nivå som enheter i de förvärvade bolagen och 

identifierat dessa som kassagenererande enheter. I Alphas fall och i ett större perspektiv kan 

identifieringen härröras till ansvarsområden. Därmed kan en parallell dras till 

ansvarsområdena inom Alpha och som också kan ses som kassagenererande enheter inom 

hela koncernen. De ansvarsområden som ovanstående resonemang avser är den nivå som 

Alpha övervakar och styr sin verksamhet på (MIC Alpha 2007). I Beta har företagsledningen 

snarare följt bolagens olika inriktningar för att identifiera de kassagenererande enheterna. 

Sammantaget kan sägas att både Alpha och Beta i samband med förvärv som härrörts 

goodwill har identifierat enheterna utifrån en fördelning som skiljer verksamheterna åt samt 

att de kan härröras till andra grenar inom verksamheten. Nedan kommer båda bolagens 

förutsättningar och organisering att diskuteras för att identifiera dess kassagenererande 

enheter, vilket innefattar faktorer som talar för den nuvarande identifikationen samt argument 

som talar för en annan fördelningsgrund. Alphas identifieringsprocess har nedan delats in i tre 

kapitel. Indelningen baseras på Alphas interna kontroll och styrning, vilket blir en viktig 

faktor när goodwillen skall fördelas på kassagenererande enheter och således även påverkar 

identifieringen av kassagenererande enheter.  

 

5.2.1 Identifikationsprocessen inom försäljningsenheten i Alpha 

Det kan diskuteras om Alphas ansvarsområden är den lägsta nivå inom bolaget som genererar 

oberoende inbetalningar från andra tillgångar, utan att väsentlighetskriteriet kommer i fråga. 
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Bertil kan ses som ett till strukturen typiskt dotterbolag som vid förvärvet bland annat 

innefattade verksamhet inom försäljningsenheten. Om Bertil används som exempel inryms 

försäljningsverksamheten av ett flertal olika produkter, som var för sig skulle kunna ses som 

oberoende inbetalningar. Det kan dock bli ett problem i att identifiera de kassagenererande 

enheterna uppdelat per produkt. I och med att det är samma försäljningsorganisation som 

säljer samtliga produkter kan det vara svårt att särskilja vilka tillgångar som härrörs till 

försäljning av olika produkter. Hela försäljningsorganisationen har troligen en gemensam 

tillgångsstruktur som nyttjas för att generera inbetalningar via försäljning oberoende av vilken 

produkt som denna försäljning avser. Liknande förhållande råder även inom 

försäljningsverksamheterna i Adam och Ceasar.  

 
Figur 5-1: Beskrivning av försäljningsenhetens uppdelning 

 

Det kan också diskuteras om ledningen i varje geografiskt område inte är beroende av de 

fördelar som koncernen i sin helhet bidrar med i sin strategiska position och marknadsföring. 

Inköpen sker visserligen centralt, men det har ingen betydelse för de kassagenererande 

enheterna i och med att standarden enbart sätter fäste vid att inbetalningarna skall vara 

oberoende. Att varje försäljningsenhet har ensamrätt på Alphas produkter (FC Alpha 2007), 
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visar på att det finns ett oberoende åtminstone mellan försäljningsenheter på skilda 

geografiska marknader. Detta i och med att en avveckling av en enhet direkt skulle påverka 

inbetalningar för en enhet på en annan geografisk marknad. Försäljningsenheterna har i sin tur 

ett antal återförsäljare som servar den geografiska marknaden (FC Alpha 2007), som det 

också kan diskuteras kring angående om de är enheter oberoende av inbetalningar från andra 

enheter. I och med att Alpha är en stor koncern innebär det att en diskussion kring om de 

enskilda återförsäljarna kan identifieras som kassagenererande enheter måste göras med 

väsentlighetsprincipen i beaktande. Diskussionen kan liknas vid den situation som Brandell 

(2007) beskrivit med butikskedjor som får en problematik med att hur långt ner de skall föra 

de kassagenererande enheterna för att det fortfarande skall vara väsentligt för bolagets 

räkenskaper samtidigt som det är hanterbart och inte onödigt petigt. En koppling kan också 

göras till egenskapen relevans. Att identifiera en kassagenererande enhet på en väldigt låg 

nivå, skapar inte något mervärde för intressenten. Varför sammankopplingen mellan 

återförsäljare på samma geografiska marknad torde vara hög, i relation till ovanstående 

diskussion angående försäljningsenheterna.  

 

Intern kontroll och styrningen sker på ansvarsnivå inom Alpha, vilket inom 

försäljningsenheten innebär per geografisk marknad (MIC Alpha 2007). En nivå som också är 

i linje med de väsentlighetskrav som ställs inom koncernen. Ett antal ansvarsområden kan 

ibland vara på gränsen till väsentlighetskriteriet men om en generell linje dras inom 

organisationen kan denna anses som en i väsentlighetsavseende lämplig nivå. Vidare kan 

ansvarsområdena innehålla en annan faktor som kan vara påverka identifikationen av de 

kassagenererande enheterna. Ett ansvarsområde kan innehålla flera mindre geografiska 

områden som servas av lokala återförsäljare, men i likhet med tidigare diskussion finns det 

fortfarande ett centralt försäljningsbolag som i stor utsträckning bidrar till försäljningen inom 

de geografiska områdena. Det finns inte skäl att göra en ytterligare uppdelning av den 

kassagenererande enheten eller att de kan anses ha en oberoende inbetalningar från resterande 

del av ansvarsområdet. När flertalet mindre geografiska områden ingår i samma 

ansvarsområde kan även väsentlighetskriteriet göras gällande i ett antal fall för att ytterligare 

motivera att den kassagenererande enheten finns på ansvarsområdesnivå.  
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5.2.2 Identifikationsprocessen inom tillverkningsenheten i Alpha 

Inom tillverkningsenheten är inte ansvarsuppdelningen lika tydlig som inom 

försäljningsenheten. Tillverkningen är inte uppdelad per geografiskt område utan är uppdelad 

efter komponenter eller olika steg i tillverkningen. (MIC Alpha 2007) Att en lika tydlig 

uppdelning inte finns inom enhetens olika delar innebär att det kan bli svårare att hitta en 

struktur i att identifiera de kassagenererande enheterna som fungerar för samtliga Alphas 

tillverkningsenheter. 

 
Figur 5-2: Tillverkningsenhetens uppdelning avseende ansvarsområden 

 

Vid tillverkning av enskilda komponenter och olika steg i slutförädlingen av produkter kan 

det diskuteras om varje ansvarsområde ger oberoende inbetalningar från varandra eller om de 

är beroende av varandra för att generera inbetalningar. Det blir även en problematik i och med 

att vissa av de tillverkande enheterna inte genomför samtliga steg i produktionen utan bara en 

viss del (MIC Alpha 2007). Ett ansvarsområde torde inte vara oberoende av andra 

ansvarsområden inom tillverkningsenheten. Enskilda enheter som har en fullskalig produktion 

kan dock urskiljas som att de genererar oberoende inbetalningar. I annat fall blir det en kedja i 

produktionen som sammankopplas till en enhet och genererar oberoende inbetalningar från 

andra produktionsenheter. Därmed kan hela produktionsledet delas in i ett flertal 

kassagenererande enheter. 

 

5.2.3 Identifikationsprocessen inom finansieringsenheten i Alpha 

Finansieringsenheten innehåller ett antal parametrar som gör den speciell i jämförelse till de 

övriga enheterna inom Alpha. Exempelvis finns en intern upplåningsenhet som vid behov kan 

samordna och kostnadseffektivisera upplåningen inom enheten. (MIC Alpha 2007) Med tanke 

på IAS 36, att inbetalningarna skall vara oberoende och utan påverkan av utbetalningar, 

(IFRS/IAS 2006) innebär det dock att finansieringsenhetens identifiering av kassagenererande 

enheter inte skall påverkas av att det finns en gemensam samordningsenhet för den interna 

upplåningen.  
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Finansieringsenhetens ansvarsuppdelning liknar den försäljningsenheten har. Enheterna är 

även kopplade till varandras verksamheter i och med att finansieringsenheten till mångt och 

mycket är beroende av uppdrag från försäljningsenheten. Varje finansieringsenhet verkar på 

sin geografiska marknad oberoende av finansieringsenheterna på andra geografiska 

marknader (MIC Alpha 2007). Exempelvis skulle en nedläggning av finansieringsenheten på 

en geografisk marknad inte påverka inbetalningar för en finansieringsenhet på en annan 

geografisk marknad. Den koppling som finns enheterna emellan är att de bedriver liknande 

verksamhet fast på skilda geografiska områden.  

 

Kopplingen mellan försäljningsenhetens verksamhet och finansieringsenhetens verksamhet 

blir en aspekt att beakta och det är svårare att skilja de båda enheterna från varandra, jämfört 

med exempelvis finansieringsenheten och tillverkningsenheten.  Dock är försäljning och 

finansiering två helt fristående verksamheter och ingår i skilda primära segment (MIC Alpha 

2007). Verksamheterna bedrivs särskiljt och oberoende från varandra vilket kan visas genom 

att finansieringsverksamheten skulle kunna bedrivas till externa kunder även om försäljning 

av Alphas produkter lades ner och tvärtom.  

 

5.3 Fördelning av goodwill på kassagenererande enheter 

Vid varje enskilt förvärv skall företagen i enlighet med IAS 36 identifiera vilka 

kassagenererande enheter som förväntas få synergier av förvärvet och fördela goodwillen på 

de enheterna. (IFRS/IAS 2006) Såväl Alpha som Beta har vid sina tidigare förvärv hänfört 

förvärvad goodwill i sin helhet till det förvärvade bolaget och inte till någon i Alpha 

respektive Beta redan befintlig kassagenererande enhet. I Alpha har de kassagenererande 

enheterna som förväntats gynnas av synergier från förvärvet identifierats som det förvärvade 

bolaget. Att fördelningen inte skett exempelvis till andra försäljningsenheter inom Alpha 

motiveras med att de förvärvade försäljningsbolagen verkar på sin geografiska marknad, detta 

utan exempelvis samordning med andra försäljningsenheter. (MIC Alpha 2007) 

 

I Beta motiveras förfarandet med att all goodwill fördelats till en kassagenererande enhet som 

likställs med det förvärvade bolaget med de tydliga skillnader som finns mellan de olika 

affärsområdena. I och med att integrationen och samordningen är låg inom bolaget förväntas 

inga andra enheter få några synergier med förvärven. Det som togs upp av CFO (2007) som 

en presumtiv framtida synergieffekt är om förvärven skulle innebära att kunder i förvärvade 
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bolaget väljer att anlita Beta även för andra tjänster. Det är inget som förväntats ske hittills, 

men skulle kunna vara en utveckling i ett framtida förvärv och innebära en fördelning på fler 

kassagenererande enheter. Dock måste beaktande tas till att en kundstock är ett exempel på en 

identifierbar immateriell tillgång och skall således särskiljas från goodwill (IFRS/IAS 2006). 

Således är det viktigt att vid förvärvet avgöra om det är kundstocken i sig som är av värde 

eller om det är frågan om att kunderna i framtiden förväntas ge synergieffekter på andra 

kassagenererande enheter än den förvärvade.  

 

5.3.1 Intern övervakning 

Den interna övervakningen av goodwill är en väsentlig del vid fördelning av goodwill på 

kassagenererande enheter. Enligt IAS 36 skall fördelningen ske på den lägsta nivå som 

goodwill övervakas. (IFRS/IAS 2006) Brandell (2007) menar att företagen inte ska ha något 

speciellt system för övervakning av goodwill, utan att det är på den nivå som företagets 

verksamhet i övrigt övervakas och styrs som blir den av standarden efterfrågade nivån. I och 

med att intern övervakning och styrning sker inom de tre tidigare diskuterade områdena 

innebär det en indelning på lägre nivå än den primära segmentsindelningen, där de primära 

segmenten definieras som affärsområden (ÅR Alpha 2006).  

 

Varje försäljningsbolag har i princip ensamrätt att sälja och serva Alphas produkter på sin 

marknad (FC Alpha 2007), vilket kan tyda på att ett förvärv av en extern försäljningsenhet i 

ett land inte ger några synergier för försäljningsenheter på andra marknader. Ovanstående 

resonemang talar för att fördelningen av goodwill kan ske på förvärvad försäljningsenhet, 

som det gjorts i exempelförvärven. Ytterligare en faktor som talar för att fördelningen kan ske 

på förvärvad försäljningsenhet är att enheterna före förvärvet verkat som externa 

försäljningsbolag till Alpha. Den stora skillnaden efter förvärvet blir att Alpha äger bolaget 

och på detta vis tydligare kan övervaka bolaget internt, det innebär ingen ytterligare koppling 

eller förändrade förutsättningar gentemot andra försäljningsbolag.  

 

Med ansvarsområdena i beaktande och den övervakning som sker internt i Alpha skulle ett 

förvärv av en finansieringsenhet som hänförts goodwill innebära en fördelning likt de 

förvärvade försäljningsbolagen, det vill säga på geografiskt ansvarsområde. Ett förvärv inom 

produktionsområdet skulle enligt Alphas övervakningsstruktur innebära att eventuell goodwill 

fördelas ner på delar i produktionen likt de tidigare angivna exemplen på ansvarsområden; 
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montering av produkter och komponenttillverkning. Dock måste beaktande tas till 

resonemanget som fördes angående identifiering av kassagenererande enheter inom 

tillverkningsenheten. Oberoende inbetalningar sker inte alltid på ansvarsområdesnivå, vilket 

medför att goodwill i sådana fall inte kan fördelas på den nivån. 

 

Något som kan komma att påverka Alphas framtida fördelning på kassagenererande enheter 

är att de kommer att göra ansvarsområdena större inom försäljnings och 

finansieringsområdena. Det kommer exempelvis innebära att en grupp med 

försäljningsenheter slås samman till en större region. Om exempelvis Spanien, Frankrike och 

Portugal slås ihop till en region och ansvarsområdet därmed flyttas upp från lands- till 

regionsnivå torde det även påverka analysen av fördelningen av goodwill på kassagenererande 

enheter vid framtida förvärv. Förvärvad goodwill kanske fortfarande kan härröras till ett 

enskilt land, men om den interna rapporteringen sker på regionsnivå, torde goodwillen enligt 

standarden hänföras till hela regionen. Ernst & Young (2007) menar att det är den interna 

övervakningen som är det väsentliga och ligger den under segmentsnivå, finns ingen 

anledning till att försöka bryta ner det längre än övervakningen. 
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Figur 5-3: Nya ansvarsområden till följd av sammanslagning 

(FC Alpha 2007) 

 

En annan aspekt att beakta blir vad som gäller när rapporteringen till koncernledningen inte är 

den lägsta nivån på vilken finansiell information tas fram. Om exempelvis 
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ansvarsområdeschefen tar fram information på lägre nivå inom sitt ansvarsområde men som 

inte används av koncernledningen, kan det vara problematiskt att avgöra var den interna 

övervakningen finns. MIC Alpha (2007) säger att detta är fallet i Alpha. Koncernledningen 

har i vissa fall tillgång till rapporter på lägre nivå än ansvarsområden, men eftersom de sköter 

den interna kontrollen på ansvarsnivån är det inget som företagsledningen kräver att 

ansvarsområdescheferna tar fram. Brandell (2007) menar dock att om det tas fram rapporter 

på en lägre nivå än koncernledningens övervakningsnivå, borde nog den lägre nivån användas, 

även om inte koncernledningen använder sig av rapporterna.  

 

Frågan är hur det förhåller sig till rättvisande bild. När det inte är ett krav från 

företagsledningen att uppföljning sker på lägre nivå kanske inte samtliga ansvariga tar fram 

informationen på en lägre nivå. Nivån på fördelning av goodwill per kassagenererande 

enheter skulle i sådana fall variera inom företaget. En annan aspekt som talar för att inte gå 

ner på lägre nivå än ansvarsområde är att Alpha tillämpar så kallad målstyrning. Enligt MIC 

(2007) tas målen fram i samråd mellan den ansvarige och koncernledningen. Det är sedan till 

stor del upp till den ansvarige att bestämma vägen för att nå målen. Kontrollen från 

koncernledningen sker genom en utvärdering huruvida målen uppfyllts eller inte, utan någon 

direkt påverkan på vägen till målet. 

 

Betas interna övervakning sker på dotterbolag, i och med att varje dotterbolag innefattar 

specialistkompetens inom sin verksamhetsgren. (Beta ÅR 2006) Det är också på denna nivå 

som goodwill fördelats. Kopplingen mellan dotterbolagen är låg och varje dotterbolag verkar 

som en fristående enhet med eget resultatansvar. Resonemanget kan hänföras till Hayn 

Hughes (2007) argumentation att identifiering och fördelning av goodwill inte bör vara 

speciellt komplex vid förvärv av fristående dotterbolag.  

 

5.3.2 Ansvarsredovisning 

Olika exempel på övervakningsnivåer är där bolagen tar fram rapporter angående likviditet 

och lönsamhet.  Drury (1996) anser att den finansiella övervakningen och styrningen skiljer 

sig mellan olika avdelningar i bolaget, skillnaderna beror på vad avdelningen ges möjlighet att 

påverka. Styrningen skall enligt denna metod ske genom så kallad ansvarsredovisning. Om 

den teoretiska beskrivningen av ansvarsredovisning enligt Anthony Govindarajan (1998) 

appliceras på Alphas tre indelningsområden inom intern kontroll, har en ansvarsenhet inom 
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försäljningsområdet karaktärsdrag som liknas vid ett intäktscenter. Enheten fokuserar på att 

sälja produkter och därigenom inbringa intäkter, de kan däremot inte påverka kostnaderna för 

produktionen av produkterna. En ansvarsenhet inom tillverkningsområdet kan ses som ett 

utgiftscenter i och med att de kan påverka utgifter i form av råvaruinköp och 

produktionskostnader, medan de inte påverkar efterfrågan och försäljning av produkterna. 

Inom finansieringsområdet kan en ansvarsenhet ses som ett resultatcenter eller 

investeringscenter i och med att de kan påverka såväl kostnader i upplåningen mot externa 

låneinstitut som att de påverkar intäkterna genom den utlåningsränta som sätts mot kund. 

Genom ovanstående resonemang kan en parallell dras mellan Alphas indelning i 

ansvarsområde, vilket också visat sig vara dess identifierade kassagenererande enheter, och de 

ansvarscenter som ingår i Anthony Govindarajan (1998) teori om ansvarsredovisning.  

 

I och med att det i samtliga Alphas ansvarsområden tas fram en balansräkning så kan det även 

anses finnas någon form av balansansvar. Exempelvis en ansvarsenhet inom 

försäljningsområdet kan som tidigare diskuterades inte påverka tillverkningskostnaderna men 

det tas fram en balansräkning som övervakas av koncernledningen, vilket visar på en variant 

av investeringscenter. Med detta resonemang kan samtliga ansvarsenheter kopplas till ett 

investeringscenter. Beta har ansvarenheter med rapportering som består av både resultat och 

balansräkning (CFO Beta 2007) varpå de likväl kan liknas med ett investeringscenter. 

 

Vid identifieringen av kassagenererande enheter är oberoende inbetalningar en avgörande 

faktor (IFRS/IAS 2006). En koppling kan göras till ansvarsredovisningens intäkts- och 

resultatcenter, i och med att en enhet som inte kan påverka intäkter torde inte heller generera 

inbetalningar oberoende av andra enheter. Resonemanget innebär att ansvarsenheterna inom 

försäljnings- och finansieringsområdet kan vara de enheter som identifieras som 

kassagenererande enheterna. Vad gäller tillverkningsområdet blir identifieringen mer 

problematisk i och med avsaknaden i att påverka intäkter, vilket också är något som visat sig 

tidigare i analysen.  

 

När det gäller fördelning av goodwill på de kassagenererande enheterna så är övervakning en 

viktig faktor (IFRS/IAS 2006). Med en koppling till ansvarsredovisning och att goodwill är en 

tillgångspost så skulle det kunna innebära att balansansvar är fördelningsgrunden. I 

uppdelning av ansvarscenter så är det främst investeringscenter som har ett ansvar inkluderat 

balansräkningen. Goodwillen skall fördelas på identifierade kassagenererande enheter, vilket 
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innebär att goodwill inte kan fördelas på en enhet som inte har oberoende inbetalningar 

(IFRS/IAS 2006).  

 

Det måste följaktligen finnas ett triangulärt samband mellan enheten, oberoende inbetalningar 

och balansansvar. Först måste enheten för att identifieras som en kassagenererande enhet 

inbringa oberoende inbetalningar, därefter skall goodwillen fördelas på den nivån där 

balansansvaret finns. Trianguleringen kopplat till teorin kring ansvarsredovisning innebär att 

en enhet för att kunna identifieras som en kassagenererande enhet måste definieras som ett 

intäkt-, resultat- eller investeringscenter. För att goodwill skall fördelas på enheten måste den 

ansvarsredovisas som ett investeringscenter. Ansvarsområdena inom tillverkningsområdet, 

som har ett balansansvar men inte inbringar oberoende inbetalningar, kan goodwill därmed 

inte fördelas på. Däremot kan goodwill fördelas på såväl ansvarsenheter inom försäljning- 

som finansieringsområdet, vilket är ansvarsenheter som genererar oberoende inbetalningar 

och kan identifieras som kassagenererande enheter. Samtidigt har de karaktären av ett 

investeringscenter och därigenom ett balansansvar vilket är en förutsättning vid fördelning av 

goodwill.  

 

5.3.3 Användning och avveckling av tillgångar 

Alpha har ingen större erfarenhet av att avveckla verksamheter men MIC Alpha (2007) tror i 

en fiktiv spekulation att om en verksamhet avvecklas skulle det ske på ansvarsområdesnivå. 

Bolaget skulle förmodligen besluta kring att ett helt geografiskt marknadsområde inte 

fungerar. Hela verksamheten på marknadsområdet skulle avvecklas och inga produkter skulle 

fortsätta att säljas. Standarden hänvisar till att den nivå avvecklingen av verksamheter kan 

tänkas ske på har en betydelse för när identifikationen av vilka tillgångar som hör till vilken 

kassagenererande enhet beslutas (IFRS/IAS 2006). Att Alpha kan tänkas avveckla 

verksamheterna på geografisk marknadsnivå som inom försäljningsorganisationen kan 

likställas med ansvarsnivå, förstärker bilden av att ansvarsnivån kan ses som en nivå att 

avdela de kassagenererande enheterna. På ansvarsnivån beslutas likväl hur användandet av 

tillgångarna skall ske, vilket i samma utsträckning som avveckling av verksamhet har 

betydelse för identifikationen av de kassagenererande enheterna (IFRS/IAS 2006).  
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5.3.4 Övre begränsning i fördelning av goodwill 

IASB har satt ett tak i och med att gruppen av kassagenererande enheter inte får vara större än 

de segment som företaget identifierat i enlighet med IAS 14. (IFRS/IAS 2006) Något som 

såväl Brandell (2007) och Nilsson (2007) har märkt är att det finns exempel på företag som 

tvivelaktigt lagt sig på högsta möjliga nivå enligt standarden. Begränsningen att inte 

fördelningen får ske på högre nivå än ett segment innebär att det inte får ingå mer än ett 

primärt eller sekundärt segment i den kassagenererande enhet eller grupp av kassagenererande 

enheter som goodwillen fördelas på. I och med att Alpha i princip har sin geografiska 

indelning av segment per kontinent (Alpha ÅR 2006), kan inte goodwill fördelas på en 

försäljningsenhet som exempelvis verkar i såväl Europa som Afrika. De måste vid ett sådant 

förvärv fördela ner goodwillen på en lägre nivå, som enbart innehåller ett av de båda 

geografiska segmenten.  

Tidigare i analyskapitlet har olika alternativ till en förändrad identifiering av 

kassagenererande enheter inom försäljningsområdet på Alpha lyfts fram. Förändringar som 

också skulle påverka fördelningen av goodwill. De två alternativ som diskuterats är att 

identifiera de kassagenererande enheterna såsom att försäljningsenheterna delas in per 

produktområde alternativt att de nuvarande geografiska områdena delas ner ytterligare till 

varje återförsäljare inom det geografiska området. Båda alternativen skulle innebära att 

goodwillen fördelades på en lägre nivå än vad den gör idag. Dock är frågan huruvida 

goodwillen skulle kunna fördelas på dessa lägre nivåer på annat sätt än godtyckligt. Ett annat 

hinder är att koncernledningen inte övervakar verksamheten på de lägre nivåerna. Tas 

rapporter fram på de nämnda nivåerna genom hela Alpha-koncernen torde dock fördelningen 

kunna ske på de lägre nivåerna. Brandells (2007) resonemang angående att rapporter inte 

alltid behöver användas av koncernledningen för att anses övervakas inom koncernen stöder 

detta. Således blir det ett övervägande mellan vad som är godtyckligt och väsentligt och på 

vilken nivå övervakningen av goodwill sker.  

 

5.4 Alternativ fördelning av goodwill 

Något som uppmärksammats av Alpha är huruvida fördelningen av goodwill på 

kassagenererande enheter skett på för låg nivå i förhållande till rättvisande bild vid de förvärv 

som exemplifierats i uppsatsen. När Alpha förvärvar en försäljningsenhet kan det komma att 

ge synergier för större delar av verksamheten. Huvudmotivet till att Alpha betalt ett överpris i 

form av goodwill vid sina förvärv av försäljningsbolag har varit att de vill komma åt 

64 



Analys 

 

marginaler längre ut i värdekedjan. (Alpha I 2007) Det betyder att vid förvärv av ett 

försäljningsbolag påverkas koncernen Alpha positivt i och med att de får ta del av större 

marginaler. Resonemanget pekar på att det finns andra kassagenererande enheter som får 

synergier av förvärvet. När goodwill testas för nedskrivning i dagsläget beaktas inte värdet av 

de synergier som eventuellt uppkommer i andra delar av bolaget. Nedan kommer tre 

alternativa fördelningar av goodwill på kassagenererande enheter att diskuteras. De tre 

alternativen diskuteras utifrån förvärvssituationen, motivet till goodwill och den 

organisatoriska strukturen i de tre exempelförvärv som genomgående använts i uppsatsen.  

 

Tillverkande enheter torde påverkas positivt av att försäljningsenheter förvärvas. De 

eventuella synergier som uppstår kommer inte att beaktas i det kassaflödet som används vid 

nedskrivningsprövningen av goodwill, i och med att dagens kassaflöde enbart härrörs från 

försäljningsenheten. Frågan blir hur utelämnandet av vissa synergier i fördelning av goodwill 

ställer sig till den kvalitativa egenskapen rättvisande bild. Takregeln, vilken syftar till att 

gruppen av kassagenererande enheter på vilken goodwill fördelas inte får vara större än ett 

segment, måste även beaktas (IFRS/IAS 2006). Försäljnings- och tillverkningsenheter ingår i 

samma primära segment och därmed blir inte den övre begränsningen vid fördelning av 

goodwill ett hinder (Alpha ÅR 2006). De enheter som goodwillen fördelas på får dock inte 

ingå i fler än ett geografiskt segment, vilket kan innebära hinder i och med att det inte finns 

produktionsenheter i samtliga av Alphas geografiska segment. Ovanstående resonemang 

angående fördelning av goodwill på en utvidgad grupp av kassagenererande enheter är 

hänförligt till samtliga tre exempelförvärv som beskrivits i uppsatsen.  

 

En annan situation från Alpha där fördelningen av goodwill kan diskuteras är från förvärvet 

av Ceasar. En av anledningarna till förvärvet var att Alpha riskerade att förlora en av sina 

viktigaste kunder om de inte fortsatt skulle vara verksamma på kundens hemmamarknad 

(Alpha I 2007). Att kunden fortsätter använda Alphas produkter gynnar inte enbart 

försäljningsenheten i Ceasar utan även andra delar. Det innebär exempelvis att fler produkter 

tillverkas, vilket gynnar tillverkande enheter och kan även innebära synergier för andra 

försäljningsbolag. I och med att kunden är en internationell aktör är det inte bara på den 

geografiska marknad där Ceasar verkar som kunden använder sig av Alphas produkter. Den 

övre begränsningen innebär med detta resonemang att inte några enheter som tillhör ett annat 

geografiskt segment får tilldelas goodwill. Denna begränsning kan vara ett hinder såväl om 
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produktions- och försäljningsenheter som om flera försäljningsenheter från olika geografiska 

segment kommer att ingå i gruppen av kassagenererande enheter.  

 

En tredje situation att diskutera gäller förvärvet av Bertil, vilket innehöll en avdelning med 

teknisk support, vars koncept kommit att integreras i andra delar av Alpha efter förvärvet. 

(Alpha I 2007) Dock fördelades ingen goodwill på andra enheter än den förvärvade 

försäljningsenheten. (MIC 2007) Förfarande att inte den tekniska supporten förväntades ge 

synergier till andra enheter i Alpha vid förvärvet av Ceasar och i så fall till vilka enheter kan 

diskuteras.  IASBs definition av goodwill är ”…en betalning för framtida ekonomiska 

fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat” (IFRS/IAS 

2006, s. 106), vilket kan tyda på att goodwill torde fördelats på fler enheter. I och med att det 

var ett av motiven för den goodwill som det betalades för torde Alpha kunnat fördela 

goodwillen på fler kassagenererande enheter. I detta fall hade det inneburit de enheter som 

förväntats ta del av den tekniska supporten och dess synergieffekter. Planen på att använda 

supporten i övrig verksamhet fanns innan förvärvet (Alpha I 2007) och torde ha kunnat 

motivera att goodwillen fördelats på en större grupp av kassagenererande enheter. Dock måste 

det i IASBs föreställningsram viktiga väsentlighetskriteriet finnas i beaktande. Det finns ett 

stort antal försäljningsenheter i Alpha som tar del av den tekniska supporten och det skulle ha 

kunnat innebära att goodwillen behövts styckas upp i många små bitar. Något som hade 

inneburit allt för stora kostnader för att ta fram informationen i relation till informationens 

värde för en extern intressent. 

  

5.5 Omstruktureringars påverkan på fördelning av goodwill 

Enligt IAS 36 skall fördelningen på kassagenererande enhet vara den samma från period till 

period om inget särskilt inträffar (IFRS/IAS 2006). Såväl Brandell (2007) som Nilsson (2007) 

menar att något särskilt kan likställas med en omstrukturering i företaget som berör de 

kassagenererande enheter som har goodwill fördelat till sig. Vid Alphas förvärv har ett flertal 

omstruktureringar gjorts av de förvärvade försäljningsbolagen. I såväl Bertil som Adam har 

ett affärsområde lyfts ur det förvärvade bolaget och bildat ett separat bolag i enlighet med 

Alphas övriga struktur. De utbrutna affärsområdena har identifierats som egna 

kassagenererande enheter och har varken i Bertil eller i Adam tillförts någon goodwill, varvid 

ingen förändring av fördelningen av goodwill har behövt ske. (Alpha I 2007) I och med att 

motivet till goodwill varit att nå marginaler längre ut i värdekedjan inom försäljningsområdet 

66 



Analys 

 

synes också motiveringen att det utbrutna affärsområdet inte skall tilldelas goodwill vara 

möjlig.  

 

Efter förvärvet av Bertil har även den del av försäljningsenheten som verkat i ett annat 

geografiskt område brutits ut och integrerats i den sedan tidigare befintliga verksamheten. 

Omstruktureringen var dock inget som Alpha ansåg leda till en omfördelning av goodwillen i 

och med att all goodwill finns kvar i den förvärvade försäljningsenheten. (Alpha I 2007) Det 

finns dock en möjlighet att Alpha skulle ha agerat annorlunda i detta fall. I och med att 

motivet till goodwill var möjligheten att ta del av marginaler längre ut i värdekedjan torde det 

även gälla den verksamhet som bröts ur förvärvet och integrerades i det andra geografiska 

områdets likvärdiga enhet. Alphas befintliga verksamhet får därigenom tillgång till kunderna 

på den marknad som delen av Bertil förde med sig vid omstruktureringen.  

 

Vid en omstrukturering skall goodwillen omfördelas till de kassagenererande enheter som den 

ursprungliga kassagenererande enheten delas upp i. Fördelningen sker med relativa värden 

utifrån delarna i den ursprungliga kassagenererande enheten. (IFRS/IAS 2006) I fallet Bertils 

utbrytning av grannlandsverksamheten, skulle således den del av försäljningsenheten som 

brutits ut tilldelats sin del av goodwillposten.  

 

Den tredje delen i omstruktureringen av Bertil var utbrytningen av den tekniska supporten. 

Inte heller den utbrytningen resulterade i någon omfördelning av goodwillposten. (Alpha I 

2007) Tidigare har en diskussion förts angående om Alpha fördelade goodwillen rätt vid 

förvärvet av Bertil. Diskussionen blir ungefär densamma angående hur Alpha kunnat göra 

angående omstruktureringen som resulterade i utbrytningen av den tekniska supporten. 

Väsentlighet blir en viktig aspekt i och med det stora antalet försäljningsenheter som efter 

omstruktureringen tar del av den tekniska supporten. I det fall något goodwillvärde vid 

förvärvet hänförts till den tekniska supporten hade det vid en omstrukturering inneburit att 

varje berörd enhet i sådana fall skulle ha fått en liten del goodwill tilldelat sig.  

 

Problemet med att följa goodwill efter omstruktureringar är ett av de problem som Brandell 

(2007) märkt av efter det att IAS 36 börjat tillämpas på svenska noterade bolag. Brandell 

menar att komplexiteten blir mer omfattande om ett flertal omstruktureringar görs inom de 

berörda kassagenererande enheterna. Det kan vara svårt för företagen att följa vart all 

goodwill har tagit vägen och att säkerställa att rätt kassaflöden används. De avgörande 
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faktorerna för om Alpha skulle ha fördelat goodwillen på de kassagenererande enheter som tar 

del av den tekniska supporten blir således goodwillpostens storlek och antalet 

kassagenererande enheter att fördela på. Detta för att avgöra väsentligheten i fördelningen och 

i vilket fall som utfallet påvisar den mest rättvisande bilden. Den tekniska supporten torde 

dock ha kunnat identifieras som en gemensam tillgång, i och med att den efter 

omstruktureringen blev en tillgång som knappast är oberoende av andra tillgångars 

inbetalningar (IFRS/IAS 2007). Gemensamma tillgångar är något som inte behandlas i denna 

uppsats varvid en fortsatt problematisering inte kommer att föras. Ovanstående resonemang 

skulle däremot kunna appliceras på förvärv eller delar av förvärv som på ett tydligare sätt 

genererar oberoende inbetalningar.  

 

I Beta har inga större omstruktureringar genomförts. Det enda är att den kassagenererande 

enheten Kalle har utökats med två bolag. De två bolagen är senare gjorda förvärv som verkar i 

nära samarbete med Kalle. Anledningen att den kassagenererande enheten Kalle tillförts två 

bolag är att de verkar inom samma område och har en strukturell koppling. (CFO 2007) 

 

Sammanfattande diskussion 

En kassagenererande enhet definieras som en tillgång eller grupp av tillgångar som är 

oberoende av inbetalningar från andra enheter. I Beta följer identifieringen av 

kassagenererande enheter dess olika verksamhetsinriktningar medan Alpha har en koppling 

till bolagets olika ansvarsområden. Alphas försäljningsområde har ansvarsområden indelat på 

geografiska områden. I och med att varje enskild försäljningsenhet har ensamrätt på Alphas 

produkter inom det geografiska området, torde det tyda på att dessa enskilda enheter 

producerar oberoende inbetalningar. En identifiering på lägre nivå skulle troligen hindras av 

väsentlighetskriteriet. Finansieringsområdet liknar försäljningsområdet i indelning på 

ansvarsområden. Tillverkningsområdet är det område som kan medföra störst problem i 

identifieringen. Ansvarsområde sker här på olika steg i produktionen, vilket kan betyda att ett 

steg är beroende av andra steg i produktionen. Däremot kan en kedja av produktionssteg slås 

ihop till en kassagenererande enhet för att de oberoende inbetalningarna skall kunna urskiljas. 

Identifikationskriterierna liknades vid ansvarredovisningens intäktscenter för att därigenom 

illustrera vilka egenskaper en kassagenererande enhet skall inneha.  
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Fördelning av goodwill på kassagenererande enheter skall ske på den nivå som bolaget 

övervakar goodwill om inte denna nivå överstiger ett primärt eller sekundärt segment. I Alpha 

har fördelningen av den goodwill som uppkommit i uppsatsens exempelförvärv fördelats på 

försäljningsenheten i det förvärvade bolaget. En kassagenererande enhet som goodwill kan 

fördelas på, går att likna vid ett investeringscenter som definieras i ansvarsredovisningen. 

Frågan är om denna fördelning är i enlighet med rättvisande bild. Exempelvis torde ett 

förvärv av en försäljningsenhet ge positiva synergier till produktionsenheter. Alphas förvärv 

av Ceasar innebar att en viktig internationell kund räddades kvar hos Alpha, vilket i sin tur 

torde ha gynnat även andra försäljningsenheter. De två ovan beskrivna exemplen visar på 

situationer när inte alla synergieffekter räknas med vid nedskrivningsprövningen av goodwill. 

Fördelningen av goodwill skall vara densamma från period till period. Dock får en 

omfördelning ske vid omstruktureringar som påverkar de kassagenererande enheter som har 

goodwill fördelat till sig. Viktiga aspekter som måste beaktas av Alpha är väsentlighet och 

rättvisande bild. 
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6 Slutsats 
Kapitlet kommer utifrån analysen att besvara problemfrågorna och därmed också uppsatsens 

syfte. Slutsatserna skall knyta samman uppsatsen för att ge läsaren svar och den slutgiltiga 

bilden av uppsatsens behandlade problemområden. Kapitlet är strukturerat i enlighet med 

problemfrågorna för att senare avslutas med en övergripande diskussion med målsättningen 

att besvara uppsatsens syfte.   

 

Kassagenererande enheter vid nedskrivningstest av goodwill har under uppsatsen blivit ett 

diskuterat ämne och komplexiteten som denna process innebär har granskats i diskussionen. 

Intervjuerna som genomförts i anslutning till uppsatsen i kombination med rapporter över de 

svenska börsbolagens rapportering visar att rapporteringen inte alltid följer intentionerna som 

IAS 36 avser. Skillnaden mellan rapporteringen och intentionen består till stor del av 

storleken på de kassagenererande enheterna som har identifierats inom bolagen. Storleken på 

de kassagenererande enheterna har en betydelse för den rättvisande bilden av bolagens 

resultat och ställning. Dock behöver det inte alltid vara en mer positiv bild som framställs av 

bolagens finansiella ställning utan det kan likväl ge ett negativt utslag via att en större enhet 

ger upphov till en nedskrivning av bolagets goodwill som den mer uppdelade enheten hade 

kunnat undvika. För att utreda denna problematik kommer nu uppsatsens slutsatser att 

presenteras utifrån insamlad empiri som analyserats i enlighet med den analysmodell som 

presenterades i den teoretiska referensramen.  

 

6.1 Identifiering av kassagenererande enheter 

Identifikationsprocessen i fallföretaget har genom analysen visat sig vara komplex och svår 

att få ett fullt grepp om. Standarden fäster vikt vid minsta grupp av tillgångar som genererar 

oberoende inbetalningar, vilket kan tyckas tydligt. Verkligheten innebär dock ofta 

problematiseringar i användandet av väsentlighetskriteriet. Den praktiska tillämpningen av 

IAS 36 är i identifikationsprocessen inte speciellt omfattande, i och med att standarden enbart 

fokuserar på definitionen av kassagenererande enheter och inte ger någon ytterligare 

vägledning. Intervjuerna med redovisningsspecialisterna vittnar om att bolagen i stort inte har 

tagit definitionen av de kassagenererande enheterna på tillräckligt stort allvar och har i regel 

allt för stora kassagenererande enheter i förhållande till vad standarden syftar till. Alpha har 
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identifierat sina kassagenererande enheter som ansvarsområden. Utifrån IAS 36 kan nivån 

anses vara hög med tanke på att i exempelvis försäljningsenheten kan de lokala kontoren 

anses generera oberoende inbetalningar, trots att det inte följs upp från koncernledningens 

sida. Beta har identifierat sina kassagenererande enheter som de individuella dotterbolagen. 

Något som kan tänkas vara i linje med IAS 36 i och med att dotterbolagen bedriver 

individuella verksamheter och därmed är svårt att särskilja mindre enheter som kan anses ha 

tillgångar som genererar oberoende inbetalningar. 

 

Väsentlighetskriteriet, som IAS 36 hänvisar till, återfinns i den föreställningsram som IFRS 

grundas på. Att de lokala kontoren skulle innefattas under väsentlighetsprincipen enligt 

Alphas kriterier är svårt att tänka sig, en multinationell koncern kan inte förväntas gå ner på 

denna låga nivå eftersom det skulle krävas stora resurser för att genomföra denna uppföljning. 

Samtidigt kan en alltför låg nivå innebära att de siffror som tas fram blir allt för godtyckliga.  

Därav kan Alpha utifrån IAS 36 motivera att ansvarsområdena är den lägsta nivån som 

genererar oberoende inbetalningar och fortfarande har en väsentlig betydelse för bolagets 

resultat och ställning.      

 

Intäktscenter har visats sig vara en användbar term för att identifiera de kassagenererande 

enheterna. Fallföretagets ansvarsuppdelning har haft stöd av denna tanke i dess uppdelning av 

de kassagenererande enheterna. En enhet som inte besitter de egenskaper som är 

symboliserade med ett intäkts- eller resultatcenter kan inte heller identifieras som en 

kassagenererande enhet. Sambandet beskrevs via att illustrera skillnaderna mellan Alphas 

försäljnings- och tillverkningsenheter.      

 

IAS 36 har utifrån denna uppsats en praktisk tillämpning i identifikationsprocessen genom ett 

antal viktiga faktorer som skall beaktas vid liknande förfaranden. Att finna den minsta 

gruppen tillgångar kan vara komplext, andra faktorer som väsentlighet och tillförlitlighet är 

likaså av betydelse. När standarden inte ger någon direkt vägledning hur 

identifikationsprocessen skall genomföras kan det i enlighet med vad uppsatsen undersökt 

vara klokt att först identifiera den lägsta grupp av tillgångar för att därefter ta ställning till 

väsentlighet och tillförlitlighet som denna nivå ger upphov till. Ett så kallat top down 

perspektiv som senare utvecklas till en bottom up analys.  
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6.2 Fördelning av goodwill 

Fördelningsprocessen har en stor gemensam nämnare, vilken är övervakning och därmed de 

interna styrsystemen. Standarden IAS 36 fäster stor vikt vid att goodwillen skall fördelas på 

den nivån där den interna styrningen har kontroll över tillgången. Med det menas att den 

interna styrningen och kontrollen får en avgörande betydelse för goodwillens fördelning 

mellan de olika kassagenererande enheterna. Alphas interna kontroll inriktar sig på 

ansvarsområden inom bolaget. Ansvarsområdena är uppdelade på olika sätt inom 

organisationen beroende på till vilken del av den interna kontrollen som ansvarsområdet 

tillhör. Exempelvis har försäljningsenhetens ansvar delats upp per geografiska områden. Den 

interna kontrollen har haft en avgörande betydelse för hur fördelningen av goodwillen inom 

de olika förvärven har fördelats. Utan en rapporteringsstruktur som möjliggör att bolaget kan 

värdera den kassagenererande enheten finns ingen anledning att fördela goodwillen längre ner 

i organisationen. För som standarden hänvisar skall inte bolaget behöva utveckla en ny 

kontrollfunktion för att övervaka goodwillposten utan bolagen skall utnyttja den befintliga 

kontrollfunktionen. Rapporteringsstrukturen har en avgörande betydelse för 

nedskrivningstestet av goodwill mycket på grund av att den begränsar till vilken nivå som 

goodwillen kan fördelas. Beta har likväl som Alpha enligt standarden en begränsning på 

grund av den interna kontrollfunktionen. I och med att kontrollen enbart sträcker sig fram till 

dotterbolagsnivån begränsar det hur långt ner i organisationen som goodwillen kan fördelas.  

 

IAS 36 har även i avseende till fördelning av goodwillen ett relativt stort 

bedömningsutrymme, vilket kan hänföras till det principbaserade system som standarden 

bygger på. Vad uppsatsen kan visa, har ändock fallföretaget och verifieringsobjektet använt 

ett liknande tankesätt avseende begränsningen i vilken som är den lägsta nivå goodwillen kan 

härröras till. Dock har redovisningsexperterna samt en rapport från Övervakningspanelen 

framfört kritik gentemot de svenska börsbolagen i att de inte har tar sikte på att hänföra de 

kassagenererande enheterna till den lägsta nivån som är möjlig inom bolagen. Enligt analysen 

kan inte detta påstående tillstyrkas på fallföretaget, i och med att de kan anses ha tillräckligt 

med belägg för den identifikation och fördelning som skett av de kassagenererande enheterna. 

Investeringscenter besitter liknande egenskaper som de en kassagenererande enhet eller grupp 

av enheter skall inneha för att kunna tilldelas goodwill, i och med det balansansvar centret har. 

I Alpha har detta visats via diskussioner kring de olika ansvarområdenas karaktärer och vilka 

som skulle kunna tilldelas goodwill. Dock betyder inte balansansvaret självt att en nivå kan 
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tilldelas goodwill utan det skall ske i kombination med karaktäristika av ett intäkts- eller 

resultatcenter.         

 

Likväl som bolagen skall identifiera den minsta gruppen tillgångar som en kassagenererande 

enhet fokuserar standarden på att bolaget skall hänföra goodwill till samtliga 

kassagenererande enheter som drar nytta av goodwillen. Inom Alpha kan det dock diskuteras i 

vilken utsträckning som detta har skett. Beta har individuella dotterbolag som besitter 

specialistkompetens inom respektive område varför det kan vara svårt att finna ett samband 

mellan dessa verksamheter mer än att det har samma koncernmässiga moder. Därav bör det 

inte vara berättigat eller ett krav från standarden att ha en större fördelning av Betas olika 

goodwillposter. Inom Alpha kan det dock finnas ett samband mellan tillverkningen och 

goodwillen som numera härrörs till försäljningsenheten. Detta eftersom försäljningsenheten 

och tillverkningsenheten arbetar med samma produkter och båda är beroende av varandra för 

att Alpha skall genera försäljning och kassaflöden. Därmed kan det i denna aspekt anses som 

att intentionen i standarden inte följs till fullo när tillverkningsenheten som genererar de 

produkter som bolaget också säljer inte har någon påverkan på kassaflödet som nyttjas vid 

nedskrivningstesten av goodwill.  

 

6.3 Omstruktureringar av kassagenererande enheter 

Omstruktureringarna som genomförs för att öka effektiviteten i organisationen eller via en 

vanlig omstrukturering inom hela organisationen har ett antal betydelsefulla hänvisningar i 

standarden som styr när bolaget skall omfördela goodwillen och på vilket sätt. Dock finns det 

ett stort bedömningsutrymme här såväl som i de andra delarna. Ett exempel är att standarden 

inte aviserar hur värdet på goodwillen skall fördelas mellan de omstrukturerade enheterna. 

Standarden menar att när bolaget genomför en omstrukturering som är av betydelse för de 

kassagenererande enheter som har goodwill tilldelat till sig, skall goodwillposten omfördelas i 

enlighet med omstruktureringen. Alpha har genomfört ett antal omstruktureringar på dess 

förvärv Bertil, vilka inte har gett upphov till någon omfördelning av den goodwill som Bertil 

fördelades initialt. Att bolaget inte har genomfört några omfördelningar skulle i sådana fall 

tyda på att bolaget inte ansåg att någon goodwill var kopplad till de omfördelade enheterna, 

även om de ingick i samma kassagenererande enhet.  
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Om Alpha ansett att goodwillen kunnat hänföras till vissa av de enheter som senare 

omstrukturerades från det initiala förvärvsobjektet skulle likväl dessa enheter ha fördelats en 

viss del av goodwillposten. Den nya fördelningen kommer sedan värderas för nedskrivning på 

de nya kassagenererande enheter som goodwillen fördelats till samt inom de enheter som 

initialt fördelats goodwill. Att omfördela goodwillen är mer i linje med vad standarden avser 

att bolagen skall göra. Finns det goda skäl för att inte omfördela goodwill och det kan 

motiveras från bolagets sida skall en omfördelning ej ske. Exempelvis kan 

väsentlighetskriteriet komma att spela en viktig bild även här. Skulle det bli aktuellt innebär 

det att bolaget likväl behöver identifiera den ej väsentliga delen av goodwillen och skriva ned 

den i sin helhet.  

 

6.4 Reflektioner till uppsatsen 

Komplexiteten i nedskrivningstest av goodwill kan tydligt hänföras tillbaka till bolagens 

storlek. En allt komplexare bolagsstruktur gör det betydlig mer komplicerat och bedömningar 

inom nedskrivningstesten av goodwill blir allt större. Beta har det relativt enkelt att 

genomföra sina nedskrivningar i jämförelse med Alpha, vilket till stor del beror på olikheterna 

i komplexitet av bolagsstrukturerna. Att bedömningarna blir allt fler ju större organisationen 

blir beror till viss del på standardsättarna. IFRS har upprättats för att kunna appliceras på 

många olika typer av företag och för att detta skall vara möjligt måste också standarderna vara 

flexibla för att kunna anpassas till alla typer av situationer. Likväl blir problematiseringarna 

som uppkommer med nedskrivningstest av goodwill väldigt olika beroende på att standarden 

är flexibel vilket skapar problem för många bolag genom det bedömningsutrymme som ges.  

 

En faktor som har uppkommit under uppsatsen som ett gemensamt problemområde är 

fördelningen på de kassagenererande enheterna. Takregeln som standarden innefattar har 

medfört att bolagen fokuserar på att inte göra enheterna större än denna istället för att ta fäste 

på vad definitionen av en kassagenererande enhet innebär. Vidare har avsaknaden av praxis 

medfört att bedömningar inom standardens gränser genomförs på olika sätt från bolag till 

bolag. Om detta har gett genomslag på jämförbarhet mellan bolagen kan inte denna uppsats 

uttala sig om utan är ett intressant ämne för fortsatta studier.  

 

IAS 36 och de viktiga bedömningspunkter som beskrivs för att identifiera och fördela 

goodwill på kassagenererande enheter kan sägas ha ett analogt samband till 
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ansvarsredovisning. De kassagenererande enheterna kan beskrivas utifrån 

ansvarredovisningens definitioner av olika center. Det finns en tydlig koppling mellan ansvar 

inom en bolagsstruktur och hur de kassagenererande enheterna definieras i fallföretaget. 

Likväl kan det diskuteras att om inte den uppföljning som krävs för att genomföra ett 

nedskrivningstest av goodwill sker på en viss nivå, kan inte heller de kassagenererande 

enheterna identifieras eller tillfördelas goodwill på den nivån.  Vilket beror på att det inte 

uträttas någon uppföljning på den nivån. Standarden, intervjupersoner och artiklar fäster vikt 

vid att det befintliga kontrollsystemet skall nyttjas vid nedskrivningstesten, varpå det finns en 

tydlig koppling till ansvaret och därmed också rapporteringsstrukturen inom bolaget.    

 

6.4.1 Uppslag till fortsatta studier 

För att få en fullständig bild av hur omfattande de olika bedömningskriterierna är inom de 

svenska börsbolagen skulle det vara önskvärt att utifrån denna uppsats göra ytterliggare 

studier med flera fallobjekt. Om denna uppsats skulle kompletteras med flera fallstudier 

skulle den kunskapsbrist som idag finns om hur IAS 36 behandlas i praktiken av olika företag 

ytterligare kunna minska. Såväl kvantitativa som kvalitativa studier skulle vara av intresse. 

 

Likväl skulle en studie över flera länder där IFRS används vara intressant för att jämföra vilka 

skillnader som finns mellan länder. Det mest troliga är att bolag inom Sveriges gränser ändå 

har relativt liknande uppfattning om hur bedömningsförfarandena skall hanteras, mycket 

beroende på att bolagen är stöpta inom samma kultur och förhållningssätt. Därav blir en 

studie mellan länder ytterliggare än mer intressant för att undersöka om jämförbarheten 

mellan länder är tillämplig eller ej.    

 

Ansvarredovisningen har visats sig ha ett analogt samband till identifikation och fördelning av 

goodwill på kassagenererande enheter. Sambandet skulle vara ett intressant ämnesområde att 

bedriva fortsatts studier inom och därmed utveckla denna diskussion ytterligare. Likväl vore 

det av intresse att studera denna förekomst på andra marknader än den svenska, för att se om 

detta fenomen kan synas även på andra marknader där IFRS har applicerats.  

 

75 



Slutsats 

 

Sammanfattande diskussion 

Kapitlet beskriver utifrån analysmodellen hur fallföretaget har genomfört sina respektive steg 

för att komma fram till ett nedskrivningstest av goodwillen. Identifikationen av de 

kassagenererande enheterna sker i enlighet med vad standarden har uttalat att bolagen skall 

beakta vid identifikationen. Ansvarsredovisning har visat sig ha ett analogt samband till 

identifikation och fördelning av goodwill på de kassagenererande enheterna. Vidare beskrivs 

fördelningsprocessen av goodwillen och hur denna har skett utifrån standarden. Alpha skulle 

här kunna tänkas utvidga sin fördelningsgrund för att därigenom få ett mer rättvisande 

kassaflöde av vilka enheter som drar nytta av goodwillen i fråga. På liknande sätt bör även 

omstruktureringarna ha gett upphov till en omfördelning av goodwillposten. Ett undantagsfall 

är om bolaget bedömt att ingen goodwill är hänförlig till de omstrukturerade enheterna. 

Ytterligare studier skulle vara önskvärt för att därigenom få ett större underlag att dra 

slutsatser om hur IAS 36 hanteras i praktiken och hur de får genomslag på jämförbarheten 

mellan bolagen.   
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SUMMARY OF IAS 36 

Objective  

To ensure that assets are carried at no more than their recoverable amount, and to define how 
recoverable amount is calculated.  

Scope  

IAS 36 applies to all assets except: [IAS 36.2]  

 inventories (see IAS 2)  
 assets arising from construction contracts (see IAS 11)  
 deferred tax assets (see IAS 12)  
 assets arising from employee benefits (see IAS 19)  
 financial assets (see IAS 39)  
 investment property carried at fair value (see IAS 40)  
 certain agricultural assets carried at fair value (see IAS 41)  
 insurance contract assets (see IFRS 4)  
 assets held for sale (see IFRS 5)  

Therefore, IAS 36 applies to (among other assets):  

 land  
 buildings  
 machinery and equipment  
 investment property carried at cost  
 intangible assets  
 goodwill  
 investments in subsidiaries, associates, and joint ventures  
 assets carried at revalued amounts under IAS 16 and IAS 38  

Key Definitions [IAS 36.6]  

Impairment: An asset is impaired when its carrying amount exceeds its recoverable amount.  

Carrying amount: the amount at which an asset is recognised in the balance sheet after deducting 
accumulated depreciation and accumulated impairment losses  

Recoverable amount: The higher of an asset's fair value less costs to sell (sometimes called net 
selling price) and its value in use:  

Fair value: The amount obtainable from the sale of an asset in a bargained transaction between 
knowledgeable, willing parties.  

Value in use: The discounted present value of estimated future cash flows expected to arise from:  

 the continuing use of an asset, and from  
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 its disposal at the end of its useful life.  

Identifying an Asset That May Be Impaired  

At each balance sheet date, review all assets to look for any indication that an asset may be 
impaired (its carrying amount may be in excess of the greater of its net selling price and its value in 
use). IAS 36 has a list of external and internal indicators of impairment. If there is an indication that 
an asset may be impaired, then you must calculate the asset’s recoverable amount. [IAS 36.9]  

The recoverable amounts of the following types of intangible assets should be measured annually 
whether or not there is any indication that it may be impaired. In some cases, the most recent 
detailed calculation of recoverable amount made in a preceding period may be used in the 
impairment test for that asset in the current period: [IAS 36.10]  

 an intangible asset with an indefinite useful life.  
 an intangible asset not yet available for use.  
 goodwill acquired in a business combination.  

Indications of Impairment [IAS 36.12]  

External sources:  

 market value declines  
 negative changes in technology, markets, economy, or laws  
 increases in market interest rates  
 company stock price is below book value  

Internal sources:  

 obsolescence or physical damage  
 asset is part of a restructuring or held for disposal  
 worse economic performance than expected  

These lists are not intended to be exhaustive. Also, must consider materiality. [IAS 36.13] Further, 
an indication that an asset may be impaired may indicate that the asset's useful life, depreciation 
method, or residual value may need to be reviewed and adjusted. [IAS 36.17]  

Determining Recoverable Amount  

 If fair value less costs to sell or value in use is more than carrying amount, it is not 
necessary to calculate the other amount. The asset is not impaired. [IAS 36.19]  

 If fair value less costs to sell cannot be determined, then recoverable amount is value in 
use. [IAS 36.20]  

 For assets to be disposed of, recoverable amount is fair value less costs to sell. [IAS 
36.21]  

Fair Value Less Costs to Sell  

 If there is a binding sale agreement, use the price under that agreement less costs of 
disposal. [IAS 36.25]  

 If there is an active market for that type of asset, use market price less costs of disposal. 
Market price means current bid price if available, otherwise the price in the most recent 
transaction. [IAS 36.26]  

 If there is no active market, use the best estimate of the asset's selling price less costs of 
disposal. [IAS 36.27]  

 Costs of disposal are the direct added costs only (not existing costs or overhead). [IAS 
36.28]  
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Value in Use  

The calculation of value in use should reflect the following elements: [IAS 36.30]  

 an estimate of the future cash flows the entity expects to derive from the asset in an arm's 
length transaction;  

 expectations about possible variations in the amount or timing of those future cash flows;  
 the time value of money, represented by the current market risk-free rate of interest;  
 the price for bearing the uncertainty inherent in the asset; and  
 other factors, such as illiquidity, that market participants would reflect in pricing the future 

cash flows the entity expects to derive from the asset.  

Cash flow projections should be based on reasonable and supportable assumptions, the most 
recent budgets and forecasts, and extrapolation for periods beyond budgeted projections. [IAS 
36.33] IAS 36 presumes that budgets and forecasts should not go beyond five years; for periods 
after five years, extrapolate from the earlier budgets. [IAS 36.35] Management should assess the 
reasonableness of its assumptions by examining the causes of differences between past cash flow 
projections and actual cash flows. [IAS 36.34]  

Cash flow projections should relate to the asset in its current condition – future restructurings to 
which the entity is not committed and expenditures to improve or enhance the asset's performance 
should not be anticipated. [IAS 36.44]  

Estimates of future cash flows should not include cash inflows or outflows from financing activities, 
or income tax receipts or payments. [IAS 36.50]  

Discount Rate  

In measuring value in use, the discount rate used should be the pre-tax rate that reflects current 
market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. [IAS 36.55]  

The discount rate should not reflect risks for which future cash flows have been adjusted and 
should equal the rate of return that investors would require if they were to choose an investment 
that would generate cash flows equivalent to those expected from the asset. [IAS 36.56]  

For impairment of an individual asset or portfolio of assets, the discount rate is the rate the 
company would pay in a current market transaction to borrow money to buy that specific asset or 
portfolio.  

If a market-determined asset-specific rate is not available, a surrogate must be used that reflects 
the time value of money over the asset's life as well as country risk, currency risk, price risk, and 
cash flow risk. The following would normally be considered: [IAS 36.57]  

 the enterprise's own weighted average cost of capital;  
 the enterprise's incremental borrowing rate; and  
 other market borrowing rates.  

Recognition of an Impairment Loss  

 An impairment loss should be recognised whenever recoverable amount is below carrying 
amount. [IAS 36.59]  

 The impairment loss is an expense in the income statement (unless it relates to a revalued 
asset where the value changes are recognised directly in equity). [IAS 36.60]  

 Adjust depreciation for future periods. [IAS 36.63]  

Cash-Generating Units  

Recoverable amount should be determined for the individual asset, if possible. [IAS 36.66]  
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If it is not possible to determine the recoverable amount (fair value less cost to sell and value in 
use) for the individual asset, then determine recoverable amount for the asset's cash-generating 
unit (CGU). [IAS 36.66] The CGU is the smallest identifiable group of assets: [IAS 36.6]  

 that generates cash inflows from continuing use, and  
 that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.  

Impairment of Goodwill  

Goodwill should be tested for impairment annually. [IAS 36.96]  

To test for impairment, goodwill must be allocated to each of the acquirer's cash-generating units, 
or groups of cash-generating units, that are expected to benefit from the synergies of the 
combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those 
units or groups of units. Each unit or group of units to which the goodwill is so allocated shall: [IAS 
36.80]  

 represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal 
management purposes; and  

 not be larger than a segment based on either the entity's primary or the entity’s secondary 
reporting format determined in accordance with IAS 14 Segment Reporting.  

A cash-generating unit to which goodwill has been allocated shall be tested for impairment at least 
annually by comparing the carrying amount of the unit, including the goodwill, with the recoverable 
amount of the unit: [IAS 36.90]  

 If the recoverable amount of the unit exceeds the carrying amount of the unit, the unit and 
the goodwill allocated to that unit is not impaired.  

 If the carrying amount of the unit exceeds the recoverable amount of the unit, the entity 
must recognise an impairment loss.  

The impairment loss is allocated to reduce the carrying amount of the assets of the unit (group of 
units) in the following order: [IAS 36.104]  

 first, reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the cash-generating unit 
(group of units); and  

 then, reduce the carrying amounts of the other assets of the unit (group of units) pro rata 
on the basis.  

The carrying amount of an asset should not be reduced below the highest of: [IAS 36.105]  

 its fair value less costs to sell (if determinable);  
 its value in use (if determinable); and  
 zero.  

If the preceding rule is applied, further allocation of the impairment loss is made pro rata to the 
other assets of the unit (group of units).  

Reversal of an Impairment Loss  

 Same approach as for the identification of impaired assets: assess at each balance sheet 
date whether there is an indication that an impairment loss may have decreased. If so, 
calculate recoverable amount. [IAS 36.110]  

 No reversal for unwinding of discount. [IAS 36.116]  
 The increased carrying amount due to reversal should not be more than what the 

depreciated historical cost would have been if the impairment had not been recognised. 
[IAS 36.117]  

 Reversal of an impairment loss is recognised as income in the income statement. [IAS 
36.119]  

 Adjust depreciation for future periods. [IAS 36.121]  
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 Reversal of an impairment loss for goodwill is prohibited. [IAS 36.124]  

Disclosure  

Disclosure by class of assets: [IAS 36.126]  

 Impairment losses recognised in the income statement  
 Impairment losses reversed in the income statement  
 Which line item(s) of the income statement  

Disclosure by segment: [IAS 36.129]  

 primary segments only (usually product line or industry)  
 impairment losses recognised  
 impairment losses reversed  

Other disclosures:  

If an individual impairment loss (reversal) is material disclose: [IAS 36.130]  

 events and circumstances resulting in the impairment loss.  
 amount of the loss.  
 individual asset: nature and segment to which it relates.  
 Cash generating unit: description, amount of impairment loss (reversal) by class of assets 

and segment.  
 if recoverable amount is fair value less costs to sell, disclose the basis for determining fair 

value.  
 if recoverable amount is value in use, disclose the discount rate.  

If impairment losses recognised (reversed) are material in aggregate to the financial statements as 
a whole, disclose: [IAS 36.131]  

 main classes of assets affected  
 main events and circumstances  

Disclose detailed information about the estimates used to measure recoverable amounts of cash 
generating units containing goodwill or intangible assets with indefinite useful lives. [IAS 36.134-35]  
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