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Sammanfattning 

Titel: IFRS 3 (R) – Mer relevant och jämförbar än IAS 22? 

Författare: Emil Myrberg och Andreas Pergefors 

Handledare: Rolf Rundfelt 

 

IASB har presenterat en ny redovisningsstandard för rörelseförvärv som heter IFRS 3 

(R) som ett steg i arbetet att ersätta IAS 22. Arbetet med standarden påbörjades år 2001 

och är ett steg i harmoniseringsarbetet mellan IASB och FASB och för att förbättra de 

kvalitativa egenskaperna vid redovisning enligt IFRS. Studien syftar till att kartlägga 

skillnader som finns mellan IAS 22 och IFRS 3 (R). Med hjälp av egna exempel 

presenteras och analyseras skillnaderna som kartlagts för att förklara eventuella 

effekter på de finansiella rapporterna, både i balansräkningen och på de kvalitativa 

egenskaperna. För att avgöra om IFRS 3 (R) har närmat sig föreställningsramen används 

också teorier om ägar- och enhetsperspektiv. 

Studien visar att det har genomförts många förändringar. Vissa av dessa kan kopplas 

direkt till föreställningsramen, andra är kompromisser utifrån kommentarer från 

remissinstanser. En tredje typ av förändringar som lett till förbättring är de som inte 

uttryckligen har sin grund i föreställningsramen, men som ändå har påverkat de 

kvalitativa egenskaperna. Jämfört med IAS 22 har IFRS 3 (R) ofta färre alternativ och 

andra metoder för värdering av poster som talar för att den förespråkar ett 

enhetsperspektiv vilket stämmer överens med föreställningsramen. 
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1. Inledning 

Detta kapitel presenterar uppsatsens frågeställningar och syfte. Uppsatsen inleds med en 

bakgrundsbeskrivning där IASB och IFRS 3 presenteras. I slutet av kapitlet presenteras 

uppsatsens avgränsningar och disposition.  

1.1. Bakgrund 

Fördelningen av ”övriga immateriella tillgångar” är tyvärr helt 

obegriplig. Jag har inte träffat någon, vare sig analytiker, 

företagsrepresentant eller revisor, som kan förklara hur det här värdet 

beräknas. (Malmqvist, 2009) 

En ny redovisningsstandard från IASB (International Accounting Standards Board) har 

offentliggjorts och har fått ett blandat mottagande. Det är International Financial 

Reporting Standards 3 Rörelseförvärv (IFRS 3) som började träda i kraft i Sverige från 

och med den första januari 2010. Arbetet med IFRS 3 inleddes 2001 då IASB ansåg att 

föregångaren International Accounting Standards 22 Rörelseförvärv (IAS 22) inte höll 

måttet och att jämförbarheten mellan olika rörelseförvärv därmed blev lidande (IASB, 

2008a). IAS 22 tillät bland annat både förvärvsmetoden och poolningsmetoden. 

Skillnaderna mellan IFRS 3 och IAS 22 är omfattande då den nya standarden exempelvis 

endast tillåter förvärvsmetoden, goodwill räknas som en immateriell tillgång och mer 

information ska redovisas i noterna. 

International Financial Reporting System (IFRS) är en uppsättning av internationella 

redovisningsstandarder skapade av International Accounting Standards Board (IASB). 

Standarderna är utvecklade för börsbolag världen över för att öka jämförbarheten 

mellan företag i olika branscher och länder. Förutom jämförbarheten har även 

transparensen ökat i de finansiella rapporterna vilket även genomsyrar hur IASBs 

organisations är uppbyggd.  

IASBs huvudsäte är i London och styrelsen består av 15 personer med olika 

professionell och geografisk bakgrund. IASB ansvarar för det tekniska arbetet med att ta 

fram en redovisningsstandard och de har även ansvaret för publiceringen av IFRS.  Det 

sker ständigt en kommunikation mellan styrelsen och allmänheten. Styrelsens möten är 

öppna för allmänheten och innan en ändring görs i IFRS publiceras de förs i ett Exposure 
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Draft eller Discussion Paper, vilka allmänheten kan kommentera. Till sin hjälp har IASB 

även tre andra bidragande organ. International Financial Reporting Interpretations 

Committees (IFRIC) uppgift är att tolka de olika redovisningsstandarderna och att ge ut 

rekommendationer för hur olika problem som kan uppstå ska behandlas.  Standard 

Advicory Council (SAC) är ett forum bestående av ett stort antal intressenter med olika 

professionell och geografisk bakgrund. Avsikten med SAC är att de ska kunna bistå IASB 

vid styrelsebeslut och hjälpa till med vilka projekt som ska prioriteras. IASC Foundation 

med sina förvaltare finns högst upp i organisationen. Deras uppgift är att utse 

styrelseledamöterna i IASB, IFRIC och IAS, att styra upp den övergripande planeringen 

för vilka områden som ska behandlas och att finansiera hela organisationen.  

IASB är en privat organisation och har ingen rätt att besluta huruvida företag ska 

redovisa enligt IFRS eller ej. Länder världen över har trots det valt att noterade företag 

ska redovisa enligt IFRS, och idag tillämpas eller tillåts IFRS att tillämpas i mer än 120 

länder världen över. Europeiska Unionen (EU) bestämde 2002 att alla listade företag i 

unionen ska redovisa enligt IFRS från och med första januari 2005. Varje standard måste 

dock antas var och en för sig innan de blir gällande lag i unionen. (Doupnik & Perera, 

2009) 

Vid en anblick på kapitalmarknaden och vilka transaktioner som sker där framgår att 

rörelseförvärv är en viktig del av kapitalmarknaden. Under 2006 genomfördes mer än 

13 000 sammanslagningar och rörelseförvärv i världen och bland de som tillämpar IFRS 

uppgick dessa rörelseförvärv till ett belopp av 1260 miljarder euro (IASB, 2008b). I 

princip alla rörelseförvärv som sker i världen redovisas antingen enligt FASB eller enligt 

IFRS (IASB, 2008b).  FASB Financial Accounting Standards Board är den amerikanska 

motsvarigheten till IASB, vars huvudsakliga syfte är att utveckla de amerikanska 

redovisningsprinciperna US GAAP United States General Accepted Accounting Principles 

(FASB, 2010). Det amerikanska regelverket om rörelseförvärv ansågs av många vara 

bättre än IAS 22 då det bland annat avskaffat möjligheten att använda poolingsmetoden 

och ersatt av- och nedskrivning av goodwill med ett nedskrivningstest (IASB, 2008b). 

När IASB bildades i början av 2000-talet rättade de in sig i ledet och skapade en helt ny 

standard om rörelseförvärv, kallad IFRS 3.  
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1.2. Problemdiskussion 

Framtagandet av den senaste IFRS 3 har varit en ovanligt lång process som pågått sedan 

IASB grundades 2001 och har varit uppdelad i två faser. Den första fasen i projektet 

avslutades i mars 2004, i och med att IFRS 3 publicerades, och den andra fasen 

avslutades i januari 2008 med publiceringen av IFRS 3 (R). Den andra fasen i projektet 

påbörjades redan innan den första fasen var avslutad. Den senaste fasen i framtagandet 

av den nya IFRS 3 (R) skedde i parallellt samarbete med FASB då det ansågs att den var 

en viktig del i att skapa en internationell jämförbarhet av de finansiella rapporterna 

(IASB, 2008a). Den långa processen med de förändringar som gjorts har en stor 

inverkan på den finansiella rapporteringen världen över. Inte bara genom 

förändringarna av standarden utan även då det rör sig om många rörelseförvärv som 

tillsammans utgör ett ansenligt belopp. 

IFRS 3 (R) är den senaste versionen i arbetet att ersätta IAS 22 som tidigare gällde för 

rörelseförvärv. Den nya standarden har delvis fått kritik för sin utformning men även en 

del beröm. En del är positiva då redovisning enligt IFRS 3 (R) förhoppningsvis ger en 

mer rättvisande bild medan andra är negativa då exempelvis förvärvsrelaterade 

kostnader numer måste kostnadsföras direkt och påverkar på så sätt resultatet negativt. 

Det är möjligt att förstå varför båda dessa argument förs fram. Vilken företagsledare vill 

inte uppvisa ett så högt resultat som möjligt och vilken aktieinvesterare vill inte veta hur 

investeringen utvecklas? För företagets intressenter är värdet av en rättvisande 

finansiell rapport med relevant information hög, vilket IASB och även företagsledningen 

borde inse. För att uppnå detta utgår IASB från sin föreställningsram vid framtagandet 

av en ny standard. De förändringar som gjorts i och med IFRS 3 (R) om rörelseförvärv 

borde också därmed ha sin grund i föreställningsramen. På grund av detta kan det vara 

intressant att se hur IASB resonerat kring förändringarna med utgångspunkt i 

föreställningsramen.  

Om och när något ska tas upp som en kostnad eller hur goodwill ska hanteras och 

beräknas får genomslag i resultaträkningen och balansräkningen. Detta är ett par av alla 

de redovisningsproblem som IFRS 3 (R) tar sikte på. Efter övergången till IFRS 3 (R) 

borde således resultaträkningarna och balansräkningarna i de finansiella rapporterna 

påverkats, enligt vissa till det bättre och enligt andra till det sämre. Då ett av IASBs mål 

med den nya IFRS 3 (R) har varit att se till så att de krav som är uppställda i 



Inledning 

 
 

4 

föreställningsramen bättre följs, borde de nämnda skillnaderna vara en direkt följd av 

denna. I en standard framgår också vilka olika upplysningar som ska lämnas i samband 

med redovisningen. De upplysningar som lämnas kan vara en viktig del i att se till så att 

informationen som finns i de finansiella rapporterna är relevant för användarna. Detta 

gör att det är intressant att undersöka hur IFRS 3 (R) kommer att påverka de finansiella 

rapporterna, vilka skillnader som finns och hur de bidrar till att uppfylla målen i 

föreställningsramen.  

IAS 22 har aldrig tillämpats rakt av i Sverige, men den ligger till grund för 

Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. RR 1:00 började 

gälla den första januari 1995 och är fortfarande aktuell för svenska företag. Detta gör 

också att det är intressant med en jämförelse av vilka skillnader som föreligger 

mellan IAS 22 och IFRS 3 (R).  

1.2.1. Frågor 

 Vad har ändrats mellan IAS 22 och IFRS 3 (R)? 

 I vilken utsträckning kan skillnaderna kopplas till föreställningsramen? 

 Vad blir effekterna på de kvalitativa egenskaperna i de finansiella rapporterna? 

1.3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga skillnader som finns mellan IAS 22 och 

IFRS 3 (R). Med kartläggningen som grund diskuteras ändringar som gjorts med 

utgångspunkt i föreställningsramen och vad de kan få för effekter på de finansiella 

rapporterna. 

1.4. Avgränsningar och målgrupp 

Studien fokuserar på fem olika områden som av oss uppfattas som intressanta och som, 

enligt vår mening, ett förvärvande företag är troligt att komma i kontakt med vid ett 

förvärv. Dessa är goodwill, förvärvsrelaterade kostnader, villkorad köpeskilling, 

minoritet och stegvisa förvärv. Genom att ha tagit del av den allmänna debatten kring 

den nya IFRS 3 (R) har det också framkommit att dessa är de områden som har 

diskuterats mest flitigt.  

Inom respektive område finns det många olika redovisningsproblem som kan bli 

aktuella. I denna studie berörs endast de övergripande redovisningsproblemen inom 
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respektive område för att på så sätt ge en grundläggande bild av hur redovisningen 

mellan IAS 22 och IFRS 3 (R) skiljer sig åt. Exempelvis beskrivs inte exakt hur en 

villkorad köpeskilling i form av aktier ska redovisas utan snarare hur en villkorad 

köpeskilling ska redovisas rent generellt. 

Vi har i studien valt att bortse från den första upplagan av IFRS 3. Enligt vår mening är 

det intressanta för denna studie att se hur den senaste produkten utfallit, i arbetet att 

förbättra redovisningen av rörelseförvärv. Den tidigare IFRS 3 var bara ett delmål i att 

förbättra redovisningen och kontrasterna mot IAS 22 bör därmed bli tydligare om det är 

IFRS 3 (R) som studeras. 

Studiens målgrupp är personer som är intresserade av redovisning och hur ett 

rörelseförvärv ska redovisas. Studien riktar sig också till de som är intresserade av hur 

IASB arbetar med sin föreställningsram vid framtagandet av en ny standard. 

1.5. Fortsatt disposition 

Tabell 1.1 Disposition 

 

Kapitel 2 - Metod I kapitlet ges en beskrivning av studiens genomförande och 

vilka metoder som legat till grund för studien. 

Kapitel 3 - Teori I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som är 

aktuell för studien. IASBs föreställningsram presenteras samt 

ägar- och enhetsteori. 

Kapitel 4-9 - Empiri Kapitlen behandlar de fem områden som studien har avgränsat 

sig till. Kapitlen inleds med en redogörelse för hur 

redovisningen ska gå till enligt standarden med förklarande 

exempel och avslutas med en diskussion av skillnader. 

Kapitel 10 - Analys Kapitlet analyserar skillnaderna och vad de innebär för 

redovisningen. Analysen kopplar sättet att redovisa till IASBs 

föreställningsram samt enhets- och ägarteori. 

Kapitel 11 - Slutsats I det sista kapitlet presenteras de slutsatser som uppkommit av 

analysen och frågorna som ställts i problemdiskussionen 

besvaras. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier. 
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2. Metod 

I detta kapitel förklaras och motiveras val av metod samt beskrivs hur studien 

genomförts, från datainsamling till analys. Diskussion angående kritik mot källor och 

metod förs fram löpande i varje avsnitt. 

2.1. Hur studien genomförts 

Studien inleddes med att ta del av den allmänna debatten kring IFRS 3 (R). Genom att 

läsa artiklar i tidsskrifter, ta del av publikationer från revisionsbyråer och dokument 

publicerade av IASB skapades en uppfattning om syftet med den nya standarden och vad 

det fanns för åsikter och förväntningar. Med den insamlade informationen kunde 

områden av intresse att studera fastställas och frågor samt syfte formuleras. 

Informationen och det fastställda syftet gjorde sedan att en referensram för studien 

kunde tas fram. Referensramen har sin tyngdpunkt i IASBs föreställningsram då det är 

denna IASB ska ha utgått ifrån vid framtagandet av IFRS 3 (R). För att besvara syftet 

med studien samlades information in om hur redovisningen gick till enligt IAS 22 och 

hur den nu ska gå till enligt IFRS 3 (R). Den insamlade informationen presenteras som 

empiri i kapitel 4 – 9 nedan. Genom att konstruera enklare exempel kunde en tydligare 

bild skapas av hur redovisningen går till enligt respektive standard. De exempel som 

tagits fram användes sedan till att skapa en förståelse för de skillnader som finns mellan 

standarderna och en kort diskussion om de övergripande skillnaderna kunde 

genomföras. I den diskussion som förs i varje kapitel användes också IASBs 

kommentarer, inklusive kommentarer från respondenter i publicerade dokument, för 

att ge en så utförlig diskussion av skillnaderna som möjligt.  När skillnaderna mellan 

standarderna fastställts och diskuterats analyserades dessa genom en jämförelse mellan 

empiri och referensram. I analysen kopplades empiri till referensramen främst genom 

användandet av begrepp från IASBs föreställningsram som presenteras i kapitel 3.2 

nedan. Efter att analysen genomförts kunde slutligen slutsatser dras som besvarar 

frågeställningarna och syftet. Slutsatsen inleds med en sammanfattande tabell där de 

huvudsakliga skillnaderna presenteras och avslutas med vad som fastställts genom 

studien. 
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2.2. Kvalitativ metod 

Vad gäller metod beskrivs i huvudsak två varianter, kvantitativ eller kvalitativ metod. I 

stora drag går den kvantitativa metoden ut på att omvandla den insamlade 

informationen till siffror och tolka dessa. Inom den kvalitativa metoden bör inte 

informationen omvandlas till siffror. Det är i högre grad forskarens uppfattning och 

tolkning av information som samlas in och presenteras. Det handlar om att skapa en 

djupare förståelse för ett problem (Holme & Solvang Krohn, 1997). I denna studie 

studeras det insamlade materialet och tolkas för att ge en beskrivning av effekterna på 

grund av utgivandet av en ny redovisningsstandard. Studiens upplägg faller därmed in 

under ramen för en kvalitativ metod.  

Det finns kritik riktad mot den kvalitativa metoden som är viktigt att tänka på vid 

genomförandet. Vissa hävdar att kvalitativ metod kan vara för subjektiv. Den som 

genomför studien kan ha för stora möjligheter att styra vad som är intressant och viktigt 

under genomförandet. Det kan också vara svårt att replikera en studie utförd med 

kvalitativ metod då tillvägagångssättet sällan är standardiserat. Generalisering är ett 

annat problem. En studie genomförd på en viss grupp behöver inte få samma resultat 

vid studie av en annan grupp. Till sist kan också nämnas problem med transparens. Då 

det inte finns ett standardiserat sätt att genomföra en studie kan det vara svårt att exakt 

förstå hur någon genomfört en studie (Bryman & Bell, 2007). Ovanstående kritik mot 

den kvalitativa metoden skulle även kunna riktas mot föreliggande studie. Genom att 

förklara hur studien genomförs samt att val och avgränsningar motiveras är 

förhoppningen att metodens svagheter minskas. 

2.3. Utvärderande undersökning 

Ibland kan det finnas en anledning till att undersöka vad effekterna av en åtgärd har 

blivit. Frågan som då ställs är om åtgärden fick önskad effekt på exempelvis en 

organisation eller beteende. Om det finns en anledning till att ställa sig den frågan sägs 

det att det finns ett behov av en utvärdering. Vid genomförandet av en utvärdering kan 

antingen en kvantitativ eller en kvalitativ metod användas. Oavsett val används 

respektive metods grundläggande principer. Utvärderingen utförs genom att det 

insamlade materialet ställs mot ett mål eller andra bedömningskriterier. Syftet med 

utvärderingen kan vara att kontrollera om önskat resultat uppnåtts. Ett andra syfte kan 
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vara problemidentifierande och ska då konstatera eventuella problem och komma med 

förslag till förbättringar. Det finns också ett tredje syfte där det handlar om att skapa 

lärdom om effekter av ett beslut för att förbättra eventuella framtida åtgärder. Dessa tre 

alternativa syften kan också kombineras. En utvärderande undersökning kan vara svårt 

att genomföra helt objektiv. Genom att fastställa en tydlig målgrupp och intressenter kan 

problemet minskas (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Studien av IAS 22 och IFRS 3 (R) har många inslag av en utvärderande undersökning. 

Studien undersöker effekterna av en åtgärd som är gjord av IASB, nämligen 

framtagandet av IFRS 3 (R). De bedömningskriterier som undersökningen ställs emot 

hämtas framförallt från IASBs föreställningsram. När det gäller syftet med 

utvärderingen är det framförallt att undersöka om ett önskat resultat uppnåtts. 

2.4. Deduktiv ansats 

Vid en deduktiv ansats går forskaren från teori till empiri. Enligt den deduktiva ansatsen 

börjar forskaren med att samla in information för att sedan skapa sig förväntningar om 

hur omvärlden ser ut. Med dessa förväntningar samlas sedan empiri in för att se om de 

uppbyggda förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). 

Denna studie börjar med att teori studeras för att skapa en uppfattning om vilka 

egenskaper en redovisningsstandard ska ha och vad som ska ligga till grund för 

utformningen av en sådan. Med den insamlade informationen studeras sedan 

verkligheten, i form av framtagandet av IFRS 3 (R), för att se hur den stämmer överens 

med förväntningarna. 

Den deduktiva ansatsen har fått kritik i form av att det finns risk att forskaren endast 

letar efter den information som han själv ser som relevant. Informationen som samlas in 

är ofta av den karaktären att den ger stöd åt de förväntningar som fanns vid studiens 

början (Jacobsen, 2002). Detta problem är viktigt att tänka på vid insamling av empiri 

och problemet har beaktats vid insamling av information till denna studie.  

2.5. Sekundärdata 

Studien består av både primär- och sekundärdata. Grunden för studien är de två 

redovisningsstandarderna IAS 22 och IFRS 3 (R) samt IASBs föreställningsram. För att 

förstå och tolka standarderna används sekundärdata i form av böcker, artiklar och 

IASBs egna förklaringar i IFRS 3 Basis for conclusions. 
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En fördel med sekundärdata är att de kan bidra med information om historiska 

händelser (Blumberg, Cooper, & Schindler, 2005). I den här studien används främst 

sekundärdata om IAS 22 då den senaste upplagan är från 1998 och för att den inte 

direkt varit aktuell för svenska företag. IFRS introducerades först 2005 i Sverige. 

Svenska företag har dock indirekt påverkats av IAS 22 då den har legat till grund för 

Redovisningsrådets Rekommendation RR1:00 Koncernredovisning. I föreliggande studie 

har vi valt att fokusera på kommentarer från sekundära källor om IAS 22 istället för 

intervjuer om RR 1:00. Enligt Blumberg et al. (2005) är en annan fördel med 

sekundärdata att den ofta håller en hög kvalitet vilket främst beror på två orsaker. Dels 

på grund av att stora organisationer har bättre tillgång till de som sitter på 

informationen och dels för att många experter kan ha varit inblandade i 

datainsamlingsprocessen. Blumberg et al. (2005) förutsätter dock att sekundärdata har 

samlats in av stora organisationer och experter vilket inte gäller för alla typer av 

sekundärdata.   

Det finns dock flera nackdelar med sekundärdata att vara medveten om. Generellt kan 

det vara svårt att hitta sekundärdata som är utvecklad för ett specifikt syfte och som 

samtidigt passar en annan studie med ett annat syfte (Ghauri & Grønhaug, 2005). Det är 

viktigt att vara införstådd i att användandet av böcker och artiklar inte i första hand är 

menat att dra analytiska slutsatser från. Problem som kan vara svåra att skydda sig mot 

är ifall informationen som studien bygger på innehåller en dold agenda som vi som 

författare inte har upptäckt (Blumberg, Cooper, & Schindler, 2005).  Dessa nackdelar 

summerar att det är viktigt att vara kritisk till de källor som studien bygger på. Det 

gäller att vara observant på var uppgifterna kommer ifrån, vem det är som samlat in 

uppgifterna, hur trovärdiga källorna är och vilka fel de är förknippade med (Jacobsen, 

2002). För att minimera antalet använder vi en metod som rekommenderas av Ghauri 

och Grønhaug (Ghauri & Grønhaug, 2005), nämligen att kontrollera påståendena i 

sekundärdata mot vad som faktiskt står i standarderna. 

2.6. Källkritik 

I empiriavsnittet är de primära källorna standarderna IAS 22 och IFRS 3 (R). Dessa är att 

kallas för primärkällor och är skrivna för att tolkas. Studien bygger mycket på 

författarnas förmåga att tolka lagtexten och som komplement har en bok om hur 

standarderna ska tolkas och implementeras använts. Boken som använts revideras 
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årligen och följer utvecklingen i standardverket. För att minimera risken för tolkningsfel 

jämförs även författarnas tolkningar med en publikation av Deloitte (2008), vilket får 

anses vara en erkänd organisation. Standarderna är skrivna på engelska och ibland 

förkommer det uttryck som saknar en svensk översättning. För att standarderna inte 

ska översättas fel och förlora sin sätta innebörd har studien i första hand sett hur FAR 

(Föreningen Auktoriserade Revisorer) översatt standarden och om översättning saknas 

där har uppsatsförfattarnas handledare kunnat bidra med en översättning. För att förstå 

hur IASB har argumenterat vid sina beslut i IFRS 3 (R) har Basis for Conclusions 

använts. I diskussionen om skillnader mellan IAS 22 och IFRS 3 (R) har IASBs egna och 

även respondenters kommentarer förts fram. Respondenternas kommentarer är dock 

sammanfattningar gjorda av IASB vilket innebär att det finns en risk att informationen 

är vinklad. 
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3. Referensram 

I detta kapitel redogörs för den referensram som ligger till grund för analysen. IASBs 

föreställningsram presenteras som den huvudsakliga utgångspunkten och används som 

referensram för analys av skillnaderna. Ägar- och enhetsteorin presenteras för att i 

analysen ytterligare koppla de förändringar som gjorts till föreställningsramen. 

3.1. Föreställningsram 

Vid framtagandet av en redovisningsstandard behövs några grundläggande principer. 

Dessa grundläggande principer finns där som ett slags regelverk eller referens där bland 

annat definitioner och själva syftet med de finansiella rapporterna är fastställda. Utan 

dessa principer skulle det kunna finnas en risk att redovisningsstandarderna blir 

inkonsekventa. Därför finns föreställningsramen som grund vid utvecklandet av en ny 

standard. Utöver syftet att ha en grund att stå på vid framtagandet gäller det också att 

denna är allmänt accepterad. Genom att ha en allmänt accepterad föreställningsram vid 

utformningen av redovisningsprinciper kan förtroende för de rapporter som publiceras 

och dess innehåll öka. Det underlättar också för dem som ska upprätta rapporter om det 

uppstår oklarheter hur något ska redovisas. De kan falla tillbaka på föreställningsramen 

och se till så att det som krävs där uppfylls (Doupnik & Perera, 2009). 

Förutom att se föreställningsramen som ett slags regelverk som IASB ska följa finns det 

även likheter med en form av teoretisk referensram. Deegan och Unerman (2005) 

jämför två definitioner av vad en teori är med hur FASB definierar sin föreställningsram. 

Genom att göra den jämförelsen kan föreställningsramen enligt Deegan och Unerman 

(2005) ses som ett försök till att skapa en teoretisk referensram för hur redovisning ska 

genomföras. Även om det i dagsläget har fastslagits i föreställningsramen hur 

redovisningen ska gå till är det viktigt att komma ihåg att redovisningen alltid utvecklas. 

I och med denna utveckling blir det en naturlig följd att även föreställningsramen 

utvecklas och förändras allteftersom (Deegan & Unerman, 2005). Deegans och 

Unermans jämförelse är baserad på FASBs definition av föreställningsram men 

resonemanget bör även vara tillämpbart på IASBs föreställningsram.  

Viss kritik har riktats mot en föreställningsrams betydelse för framtagningen av 

redovisningsstandarder. Kritiken gäller framförallt att en föreställningsram inte kan lösa 
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alla de problem som uppstår vid framtagande av redovisningsstandarder. 

Föreställningsramens betydelse blir alltså i vissa fall mindre då den bara kan ge 

vägledning (Lagerström & Hjelström, 1995). Enligt Gore (1992) skulle en 

föreställningsram behöva vara extremt detaljerad för att kunna garantera att problem 

vid tillämpning av den inte ska uppstå. Att göra en så heltäckande föreställningsram är 

enligt Gore (1992) omöjligt. Det finns inte heller några garantier att de som tar fram 

standarder följer det som står i föreställningsramen, de kan helt enkelt välja att bortse 

från vad som står (Gore, 1992). 

3.2. IASBs föreställningsram 

IASBs föreställningsram är i grunden IASCs och är väldigt lik den amerikanska från 70-

talet. IASB antog den år 2001 som sin egen. Syftet med föreställningsramen är enligt 

punkt 1 (FAR, 2009) att : 

a. vägleda IASCs1 styrelse i arbetet med att utforma framtida internationella 
redovisningsstandarder (IAS) och i arbetet med att omarbeta dessa, 

b. vägleda IASCs styrelse i arbetet med att främja utvecklingen mot en 
harmonisering av redovisningsregler, standarder och metoder för att presentera 
finansiell information. Dokumentet tillhandahåller en grund som gör det möjligt 
att minska antalet alternativa redovisningsprinciper som tillåts i IAS, 

c. vägleda normgivare i arbetet med att utforma nationella 
redovisningsstandarder, 

d. vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa IAS och hantera 
frågor som ännu inte behandlas i någon IAS, 

e. vägleda revisorer då de skall bedöma om de finansiella rapporterna är 
upprättade i enlighet med IAS, 

f. vägleda användare vid tolkning av information i finansiella rapporter som 
upprättats i enlighet med IAS samt att 

g. ge dem som är intresserade av IASCs arbete kunskap om tankegångarna bakom 
innehållet i IAS. 

I punkt 2-4 i föreställningsramen framgår att denna inte är en IAS och att den därför inte 

behandlar hur enskilda poster ska värderas eller vilka upplysningar som ska lämnas. Det 

som säga i föreställningsramen är inte heller överordnat innehållet i en IAS. IASB säger 

också att de är medvetna om att det i vissa fall finns konflikter mellan 

föreställningsramen och enskilda standarder. När en konflikt blir aktuell så är det vad 

som anges i standarden som gäller. De konflikter som finns kommer enligt vad som 

anges i punkt 3 att försvinna då föreställningsramen ger styrelsen vägledning i arbetet 

                                                        

1 IASB har än så länge valt att inte byta ut IASCs namn mot IASB i föreställningsramen. 
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med att revidera IAS. Till sist nämns i punkt 4 att föreställningsramen kommer att 

omarbetas allteftersom som styrelsen får mer kunskap genom sitt arbete (FAR, 2009). 

För tillfället genomgår föreställningsramen en omarbetning av IASB i samarbete med 

FASB. Syftet med omarbetningen är att skapa en gemensam föreställningsram och 

anpassa sig efter hur marknaden har utvecklats de senaste 20 åren som nuvarande 

föreställningsramar varit aktuella. En del av omarbetningen består i att redovisningen 

ska grundas på erkända principer snarare än att beskriva rådande praxis. Som ett steg i 

detta förespråkar IASB att redovisningen ska ha sin utgångspunkt i enhetsperspektivet 

(IASB, 2008c).  

3.2.1. Kvalitativa egenskaper 

De kvalitativa egenskaperna hos en finansiell rapport ska se till så att den information 

som ges är relevant för intressenters beslutsfattande (Deegan & Unerman, 2005). Av de 

kvalitativa egenskaper som behandlas i föreställningsramen är det begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet som anses viktigast enligt punkt 24 i 

föreställningsramen (FAR, 2009). 

Begriplighet 

Den information som lämnas i en finansiell rapport ska vara lättbegriplig. För att läsaren 

ska anse informationen som lättbegriplig förutsätts dock att läsaren har en rimlig 

kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. Detta innebär inte att 

information som är komplicerad och som kan vara svår att förstå får utelämnas i en 

rapport. Kan informationen anses viktig för beslutsfattande ska den finnas med (FAR, 

2009). Enligt Deegan och Unerman (2005) kan denna kvalitativa egenskap mest ses som 

att den riktar sig till de som tar fram redovisningsstandarder. Detta då de bör se till att, 

när det gäller komplicerade områden inom redovisningen, finns krav på att begripliga 

upplysningar och noter måste finnas med i rapporten enligt standarden. 

Relevans 

För att information i en rapport ska anses ha något värde ska den vara relevant för 

användarna vid beslutsfattande. Att den är relevant innebär att den kan påverka ett 

beslut av användaren vid en bedömning av inträffade, aktuella eller framtida händelser 

samt bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Om information är relevant avgörs 

också av dess karaktär och väsentlighet. Informationens karaktär kan vara avgörande 
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för relevansen om den till exempel kan ge information om risker och möjligheter i 

framtiden. Informationen kan också vara relevant på grund av både dess karaktär och 

dess väsentlighet. Information anses väsentlig om den kan påverka användarens beslut i 

de fall den utelämnas eller är felaktig (FAR, 2009). När det är fråga om väsentlighet 

handlar det om att göra en begränsning av den information som lämnas i rapporterna. 

Det ses alltså inte direkt som en av de kvalitativa egenskaperna utan används mer som 

en begränsning av vilken information som är relevant för läsarna av rapporterna 

(Deegan & Unerman, 2005). 

Tillförlitlighet 

För att informationen ska vara tillförlitlig för användaren ska den inte innehålla 

felaktigheter eller vara vinklad. Läsaren av rapporten ska alltså kunna lita på att 

information som står är korrekt och att tolkningar som kan göras utifrån informationen 

är korrekta. Information som ges kan vara relevant men så osäker att den inte bör tas 

med i balans- och resultaträkningen. Om den är så osäker skulle detta kunna vara 

vilseledande att ha med i balans- och resultaträkning. I sådana fall är det mer lämpligt 

att på ett annat sätt upplysa om beloppet och varför det inte tas med. För att 

informationen ska återge en så korrekt bild som möjligt gäller att transaktioner ska 

redovisas enligt sin ekonomiska innebörd och inte sin juridiska. Dessa två stämmer inte 

alltid överens. Om ett företag rent juridiskt överlåter en tillgång till ett annat företag 

men fortfarande får ta del av de ekonomiska fördelarna från tillgången, ska det inte 

redovisas som en försäljning. Även om en överlåtelse har skett rent juridiskt har det inte 

skett ur en ekonomisk synvinkel. I redovisningen måste försiktighetsprincipen 

tillämpas. Försiktighetsprincipen innebär att när det finns osäkerhet kring exempelvis 

ett värde eller en förpliktelse ska detta framgå av informationen och värderingen ska 

ske med försiktighet så att det inte över- eller underskattas (FAR, 2009). 

Jämförbarhet 

En läsare av en finansiell rapport måste kunna jämföra rapporter över en längre tid. 

Detta gäller dels rapporter inom ett och samma företag men också mellan olika företag. 

Därför är det viktigt att värderingsprinciper och presentation av liknande transaktioner 

sker på ett likformigt sätt, både inom samma företag och i olika företag. Detta medför att 

företagen ska informera om vilka redovisningsprinciper de använt och om de börjat 

tillämpa någon annan ska de redovisa detta samt vilka effekter det får. Bara för att det är 
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viktigt att tillämpa samma redovisningsprinciper över tid ska inte ett företag välja att 

tillämpa dessa om det finns andra som ger bättre relevans och tillförlitlighet (FAR, 

2009). 

Avvägningar 

Ibland kan avvägningar mellan de olika kvalitativa egenskaperna behöva göras. En av 

dessa avvägningar behövas göra på grund av tid. Vid tidpunkten för en rapport är 

kanske inte alla konsekvenser av en transaktion kända men det kan ändå vara av 

betydelse för användarna att känna till transaktionen. Informationen blir inte tillförlitlig 

men den är av relevans för användarna. Det måste också ske en avvägning mellan nytta 

och kostnad. Nyttan bör överstiga kostnaden för att återge information och det är svårt 

att göra denna avvägning i de flesta fall. Det är ändå en avvägning som både de som 

producerar de finansiella rapporterna och de som upprättar och använder dem måste ta 

hänsyn till. När det gäller alla sorters avvägningar mellan de kvalitativa egenskaperna 

ska detta göras så att en lämplig balans uppnås (FAR, 2009). 

3.2.2. Ytterligare begrepp och definitioner från föreställningsramen 

Begrepp Definition enligt IASBs föreställningsram 

Tillgång En tillgång är en resurs över vilken företaget har det 
bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser 
och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för 
företaget i framtiden. 

Skuld En skuld är en befintlig förpliktelse för företaget till följd av 
inträffade händelser, vilken förväntas ge upphov till ett 
utflöde från företaget av resurser som innefattar 
ekonomiska fördelar. 

Eget Kapital Eget kapital utgörs av företagets nettotillgångar, det vill 
säga skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

Begrepp Beskrivning enligt IASBs föreställningsram 

Intäkt En intäkt ska innebära en ekonomisk fördel för företaget. 
Intäkter uppkommer inom den ordinarie verksamheten i 
form av exempelvis försäljningsintäkter. En orealiserad 
vinst på grund av justering av bokfört värde ska redovisas 
som en intäkt. 

Kostnad Kostnader uppkommer inom den ordinarie verksamheten i 
form av exempelvis ett utflöde eller värdeminskning av 
tillgångar. Även orealiserade värdeminskningar ska 
redovisas som en kostnad. 
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Tabell 3.1 - Begrepp och definitioner från föreställningsramen 

3.3. Ägar- och Enhetsteori 

De finansiella rapporterna utformas för att fylla dess intressents behov. Företagets alla 

intressenter är unika med egna förväntningar och krav på redovisningen. Valet av 

perspektiv får betydelse för strukturen på bland annat balans- och resultaträkningen 

och eventuellt för värderingen av tillgångar och skulder (Eriksson, 2002).  Enhetsteorin 

och Ägarteorin är två teorier med två olika sätt att se på redovisningen. Nedan 

presenteras hur respektive teori ser på företaget som en redovisningsenhet.  

3.3.1. Ägarteorin 

Ägarteorin är en teori som bygger på att företaget tillhör dess ägare. Ägaren kan vara en 

enskild person, bestå av ett partnerskap eller som en grupp av aktieägare. I ägarteorin 

anses alla tillgångar och skulder i företaget tillhöra dess ägare och inte företaget och alla 

vinster och förluster tillfaller ägaren och inte företaget, oavsett om de är utdelade eller 

ej (Schroeder, Clark, & Cathey, 2009). Enligt Kam (1990) leder detta till att företagets 

mål med redovisningen blir att fastställa ägarens nettoförmögenhet i företaget och att 

verkligt värden med detta blir mer intressant än historiska värden. Ägaren är företaget 

främsta intressent och företagets främsta uppgift är att ge avkastning åt sin ägare och 

det egna kapitalet kan ses som (Schroeder, Clark, & Cathey, 2009): 

Tillgångar – Skulder = Ägarkapital 

Ägarteorin passar framförallt in på företag med en stark ägare som samtidigt är 

beslutsfattaren. I komplexa organisationer där ägarskapet är skilt från organisationen 

anses den dock inte passa in lika bra (Schroeder, Clark, & Cathey, 2009).  

3.3.2. Enhetsteorin 

Enligt Vernon Kam (1990)finns det två versioner av enhetsteorin som båda mynnar ut i 

att en utvärdering av företagsledningens förvaltning är det primära. Den traditionella 

versionen av enhetsteorin ser företagets verksamhet som en nytta för aktieägarna som 

har försett företaget med likvida medel. Företaget är därmed skyldigt att redovisa 

aktieägarnas status på investeringen. Den nya tolkningen av teorin ser företaget som en 

enskild enhet med egna mål och en egen självbevarelsedrift. Företaget ser 

redovisningen som en del i att överleva då det dels är ett lagstadgat krav på det och för 
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att hålla sina aktieägare på ett bra humör, eftersom det i framtiden kan behövas mer 

medel från dem. Kam (1990) fortsätter med att även om båda versionerna ser företaget 

som en enskild enhet, ses aktieägarna som en del av företaget enligt den traditionella 

synen och som en utomstående enligt den nya tolkningen.  

Enligt Kam (1990) är nettotillgångarna inte särskilt intressanta i enhetsteorin då 

företaget själv är den största intressenten och ägarna och långivarna endast ses som en 

källa till likvida medel. I balansräkningen ses tillgångarna därmed som:  

Tillgångar = Kapitalkällor (equities) 

Tillgångarna tillhör företaget, skulderna är företagets egna åtaganden och vinsten är 

företagets egna vinster fram till och med utdelningstidpunkten då de tillfaller 

aktieägarna (Schroeder, Clark, & Cathey, 2009). 

Fagerström (2007) förklarar hur minoritetsintresset och mervärden ska redovisas 

enligt  ägar- och enhetsteorin. Det som framgår i Fagerström (2007) har sammanfattats i 

tabell 3.2 nedan. 

 Ägarteorin Enhetsteorin 

Minoritetens del av 
resultatet 

Kostnad Fördelning 

Minoritetens del av det 
egna kapitalet 

Skuld Som en del av koncernens 
egna kapital 

Mervärden Majoritetens del Redovisas till sitt totala 
värde 

Tabell 3.2 - Ägar- och enhetsteori.  
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4. Inledning till IAS 22 och IFRS 3 (R) 

I detta kapitel presenteras syftet med IAS 22 och IFRS 3 (R) samt i vilka situationer 

standarderna ska tillämpas.  

 

I grund och botten är både IAS 22 och IFRS 3 (R) ute efter att styra den information som 

ska redovisas i de finansiella rapporterna vid ett rörelseförvärv, samt vilka effekter de 

för med sig (IFRS 3:1 (R)). Både IAS 22 och IFRS 3 (R) ger en beskrivning av 

förvärvsmetoden och de grundläggande begrepp som den bygger på. Som att exempelvis 

identifiera vem som är förvärvaren, fastställa förvärvstidpunkten, bestämma vad som är 

en tillgång eller skuld och slutligen hur goodwill ska beräknas. Det finns dock skillnader 

mellan de båda i hur olika poster ska värderas och redovisas. Syftet med IAS 22 

presenteras i punkt 1 där det bland annat står att kostnaden för förvärvet ska fördelas 

över det förvärvade företagets identifierade tillgångar och skulder samt återstående 

goodwill eller negativ goodwill.  I IFRS 3:1 (R) fastställs dess principer och krav för hur 

förvärvaren ska redovisa förvärvade tillgångar, skulder och eventuella 

minoritetsintressen i det förvärvade företaget. Standarden fastställer hur goodwill 

respektive negativ goodwill ska värderas och redovisas samt vilka upplysningar som ska 

lämnas. 

Förutom förvärvsmetoden var det enligt IAS 22 tillåtet att redovisa ett förvärv enligt 

poolningsmetoden, vilket är en metod som skulle användas när ett förvärv sågs som ett 

samgående mellan två företag. Det som skiljer poolningsmetoden från förvärvsmetoden 

är att det inte sker någon omvärdering av företagens nettotillgångar vilket resulterar i 

att det varken uppstår goodwill eller andra mervärden (Fagerström, Johansson, & 

Lundh, 2007). De som förespråkade att behålla poolningsmetoden menade att ett 

samgående skiljer sig så pass mycket från ett förvärv att det därför ska få redovisas 

annorlunda. De menade även att poolningsmetoden på ett korrekt vis speglar 

sammanslagningen mellan företagens ägare istället för det sammanslagna företaget 

(IASB, 2008a). 

Möjligheten att få redovisa ett förvärv eller samgående enligt två olika metoder utsattes 

dock för kritik och i IFRS 3 Basis for Conclusions (IASB, 2008a) fördes det fram tre 
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argument för att ta bort poolningsmetoden. Det första argumentet var att skillnaden i 

den ekonomiska innebörden mellan ett förvärv och en sammanslagning inte är 

tillräckligt stor för att motivera två olika metoder. Att ha två olika metoder när den 

ekonomiska innebörden är densamma ansågs istället bidra till att informationen att 

grunda ekonomiska beslut på blir mindre jämförbar. Det andra argumentet var att den 

information som lämnas vid en sammanslagning inte är användbar för användare av de 

finansiella rapporterna. Bland annat eftersom poolningsmetoden redovisar 

nettotillgångarna i sammanslagningen till ett redovisat värde istället för verkligt värde, 

vilket betyder att informationen som poolningsmetoden lämnar om kassagenererande 

enheters förmåga är mindre användbar än motsvarande information från 

förvärvsmetoden. Det tredje argumentet var att sammanslagningar inte är tillräckligt 

vanliga och att det är för svårt att definiera vilka förvärv som kan klassificeras som en 

sammanslagning för att det ska behövas en särskild metod för dem (IASB, 2008a). 

I och med att poolningsmetoden togs bort medförde det att definitionen av ett 

rörelseförvärv ändrades. Skillnaden träder fram i hur de definierar ett rörelseförvärv. 

IFRS 3 (R) har endast en definition medan IAS 22 dels har en definition för 

rörelseförvärv och sedan en varsin definition för vad ett förvärv och samgående är. 

I IAS 22 punkt 8 definieras rörelseförvärv som: 

Ett rörelseförvärv är ett sammanförande av två separata företag till en rapporterande enhet som 

ett resultat av att ett företag samgår eller får kontroll över nettotillgångar och bestämmande 

inflytande över ett annat företag. 

Förvärv definieras som: 

En transaktion genom vilken ett företag, det förvärvande företaget, får ett bestämmande 

inflytande över nettotillgångarna och rörelsen i ett annat företag, det förvärvade företaget, i 

utbyte mot en ersättning.  

Samgående definieras som: 

En transaktion (eller affärshändelse) genom vilken ägarna i de samgående företagen tillsammans 

erhåller ett bestämmande inflytande över de sammanslagna nettotillgångarna och rörelserna på 

ett sätt som innebär att de fortsättningsvis tillsammans delar risker och fördelar avseende den nya 

sammanslagna enheten på ett sådant sätt att ingen av ägargrupperna kan utpekas som 

förvärvare. 

IFRS 3 (R) definierar i bilaga A rörelseförvärv som: 

En transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i 

en eller flera verksamheter/rörelser. Transaktioner mellan jämbördiga parter är också 

rörelseförvärv såsom termen används i denna standard. 
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I följande kapitel går vi in djupare på skillnader i hur förvärvsmetoden ska tillämpas när 

det gäller goodwill, förvärvsrelaterade kostnader, minoritetsintresse, stegvisa förvärv 

och villkorad köpeskilling. 



Goodwill 

 
 

21 

5. Goodwill 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur man enligt standarderna ska behandla 

goodwill. Skillnaderna presenteras samt vad IASB själva kommenterat om dessa.  

 

Goodwill är en post som ofta uppstår vid ett förvärv och som enligt både IAS 22 och IFRS 

3 (R) representerar en förväntad framtida ekonomisk avkastning. Den framtida 

ekonomiska avkastningen kan bland annat komma från förväntade synergieffekter 

mellan identifierade tillgångar och skulder som inte kan tas upp i balans- och 

resultaträkningen, men som förvärvaren är villig att betala extra för (IAS 22:42). 

Goodwill beräknas enligt IAS 22:41 som det som återstår av köpeskillingen efter att 

identifierade tillgångar och skulder har dragits av mot den. Enligt IFRS 3:32  (R) ska 

goodwill beräknas som köpeskillingen minus förvärvade nettotillgångar. 

Nettotillgångarna är nettot av förvärvade tillgångar och skulder på förvärvsdagen och 

köpeskillingen är summan av: 

 Överförd köpeskilling som normalt sett ska värderas till verkligt värde 

 Det totala minoritetsintresset.  

 Tidigare andelars värde på förvärvsdagen vid stegvisa förvärv. 

Negativ goodwill, som kallas för förvärv till lågt pris, i IFRS 3 (R) uppstår när 

anskaffningsvärdet är lägre än verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierade 

tillgångar. Negativ goodwill kan bero på att identifierbara tillgångar har övervärderats 

eller för att identifierade skulder har underskattats eller inte har medtagits i förvärvet. 

Ett exempel från IFRS 3:35 (R) på när det kan inträffa är vid ett rörelseförvärv som är en 

tvångsförsäljning där säljaren agerar under tvång. 

5.1. Redovisning enligt IAS 22 

Enligt IAS 22:43 ska goodwill redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minus 

eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Förvärvad goodwill ska enligt Epstein och 

Mirza (1998) klassificeras som en tillgång och skrivas av på ett systematiskt sätt över 

dess ekonomiska livstid, även kallad nyttjandeperiod. Avskrivningarna ska skrivas av 

linjärt, om det inte finns en lämpligare modell, och de bör avspegla hur de ekonomiska 

fördelarna uppstår och konsumeras. Nyttjandeperioden är normalt 5 år men om det 
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finns argument som styrker en längre period är det möjligt att välja det. IAS 22:49 säger 

dock att på grund av att uppskattningar blir mindre tillförlitliga i relation till att 

nyttjandeperioden ökar antas goodwill normalt inte har en nyttjandeperiod som 

överstiger 20 år. Om ett företag väljer en längre nyttjandeperiod ska då även 

avskrivningarna kompletteras med att årligen göra en prövning av det verkliga värdet 

på goodwill (IAS 22:50). Avskrivningsperioden och avskrivningsmetoden ska enligt IAS 

22:54 granskas i varje fall vid slutet av varje räkenskapsår. Om den förväntade 

nyttjandeperioden och/eller hur det ekonomiska värdet förbrukas väsentligt skiljer sig 

från tidigare bedömningar ska avskrivningsperioden och avskrivningsmetoden ändras 

efter de nya förutsättningarna. För att fastställa om goodwill har minskat i värde ska IAS 

36 Nedskrivningar användas. IAS 36 förklarar hur en prövning av tillgångarnas 

redovisade värde ska ske, hur återvinningsvärdet ska fastställas och när en nedskrivning 

eller återföring ska ske (IAS 22:55). 

Vid redovisning av negativ goodwill är det viktigt att först fastställa att det inte beror på 

att tillgångar är övervärderade eller av att skulder är undervärderade eller inte 

medtagna (IAS 22:60). I den mån förväntade framtida förluster och kostnader kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt ska negativ goodwill enligt IAS 22:61 upplösas när dessa 

förluster uppstår och redovisas i framtiden. Om det vid förvärvstidpunkten inte är 

möjligt att beräkna förväntade förluster eller kostnader på ett tillförlitligt sätt, ska 

negativ goodwill fördelas i en överstigande respektive understigande del av verkliga 

värdet på identifierade ickemonetära tillgångar. Det understigande beloppet ska 

intäktsföras på ett systematiskt sätt som motsvarar de förvärvade tillgångarnas 

avskrivningstid. Det överstigande beloppet ska enligt IAS 22:62b redovisas som en 

intäkt omedelbart. 

I de noter som ska finnas med angående goodwill ska det framgå vilken metod som 

används vid avskrivningar och under hur lång tid avskrivningarna ska pågå. 

Avskrivningstiden som har valts ska motiveras och om inte linjär avskrivning används 

ska även detta val motiveras. Storleken på alla avskrivningar, nedskrivningar eller andra 

förändringar på beloppet ska också framgå i noterna (IAS 22). 

5.2.  Redovisning enligt IFRS 3 (R) 

IASB har valt att dela upp det så att IFRS 3:32 (R) beskriver vad goodwill är medan IAS 

36 Nedskrivningar behandlar hur goodwillen ska redovisas. Enligt IAS 36:80 ska 
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goodwill, innan den prövas för nedskrivningsbehov, fördelas över de förvärvade 

kassagenererande enheter som förväntats bli gynnade av synergierna i förvärvet. Den 

kassagenererande enheten ska minst årligen prövas för ett nedskrivningsbehov av 

goodwill. Prövningen kan enligt IAS 36:96 ske under hela året, förutsatt att det årligen 

sker vid samma tidpunkt och den ska enligt IAS 36:90 jämföra enhetens redovisade 

värde inklusive goodwill med enhetens återvinningsvärde. Om det redovisade värdet 

överstiger återvinningsvärdet justeras det ned med en nedskrivning (IAS 36:90). 

Nedskrivningen ska enligt IAS 36:104 först minska värdet på den goodwill som kan 

hänföras till den enhet som ska skrivas ned. I andra hand ska nedskrivningen 

proportionellt2 minska värdet på övrig goodwill som är hänförlig till anda tillgångar. 

Nedskrivningen ska enligt IAS 36:60 redovisas som en rörelsekostnad i 

resultaträkningen. 

Värdet på goodwill enligt IFRS 3 (R) är beroende på hur minoriteten värderas, och gör 

att det kan vara aktuellt att tala om full goodwill. När minoritetsintresset värderas till 

sitt verkliga värde kommer total goodwill för koncernen att redovisas, alltså även 

goodwill som är hänförlig till minoritetsintresset (IASB, 2008b).  

Ett förvärv till lågt pris (negativ goodwill) ska enligt IFRS 3:34 (R) ses som en förmån 

som ger upphov till en rörelsepåverkande vinst i köparens resultaträkning på 

förvärvsdagen. Innan förvärvaren kan redovisa en vinst vid ett förvärv till lågt pris 

måste han dock enligt IFRS 3:36 (R) först gå igenom beräkningarna så att ingen tillgång 

som ska föras mot köpeskillingen förbises. Förvärvaren ska sedan granska metoderna 

för  

a) hur tillgångar identifierats och skulder övertagits, 

b) hur stort minoritetsintresset är, 

c) hur stort förvärvarens tidigare innehav i det förvärvade företaget är på 

förvärsdagen vid stegvisa förvärv och 

d) hur stort förvärvarens ersättning är. 

I upplysningarna om goodwill ska det framgå vad goodwill består av. Det kan 

exempelvis handla om synergieffekter till följd av sammanslagningen eller immateriella 

                                                        

2 Baserat på det redovisade värdet för varje tillgång. (IAS 36:104b) 
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tillgångar som inte uppfyller krav på att redovisas som immateriella tillgångar. Alla 

justeringar, så som exempelvis nedskrivningar, på det redovisade beloppet av goodwill 

ska redogöras för (IFRS 3). 

5.3. Diskussion av skillnader 

Skillnaden i redovisning mellan IAS 22 och IFRS 3 (R) är främst sättet att värdera 

goodwill samt att goodwill nu endast ska prövas för nedskrivning. IASBs önskan med 

IFRS 3 (R) var från början att enbart metoden full goodwill skulle tillämpas, vilket är när 

även minoritetens del av goodwill finns med i koncernens balansräkning. Denna metod 

var aldrig aktuell enligt IAS 22. En fördel om endast full goodwill varit tillåten hade varit 

att det då endast skulle behövas ett sätt för att värdera minoriteten och balansräkningen 

skulle bestå av fler verkliga värden. Vid full goodwill redovisas goodwill till 100 procent 

och redovisningen är densamma som för övriga tillgångar, vilka alltid redovisas till 100 

procent enligt IFRS 3 (R). Kommentarer från respondenterna som läste det ursprungliga 

förslaget till IFRS 3(R) var inte helt övertygade om att full goodwill metoden var den 

bästa vilket bidrog till att goodwill nu kan värderas på två olika sätt (IASB, 2008b). För 

en djupare förståelse för hur goodwill ska redovisas med exempel hänvisas till kapitel 7 

om stegvisa förvärv samt kapitel 8 om minoritet. 
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6. Förvärvsrelaterade kostnader 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur man enligt standarderna ska redovisa 

förvärvsrelaterade kostnader. Redovisningen illustreras med exempel som används för att 

diskutera skillnaderna. Kapitlet innehåller också IASBs egna kommentarer kring dessa 

skillnader. 

 

Förvärvsrelaterade kostnader är enligt både IAS 22 och IFRS 3 (R) kostnader som 

förvärvaren har ådragit sig i samband med förvärvet. Exempel på sådana kostnader kan 

vara ersättning till den som förmedlar en affär, kostnader för att registrera förvärvet hos 

myndigheter, arvoden för juridisk hjälp, rådgivning, eller bokföring. Hur dessa 

kostnader ska redovisas enligt IAS 22 och IFRS 3 (R) redogörs nedan med tillhörande 

exempel. 

6.1. Redovisning enligt IAS 22 

Enligt IAS 22:25 ska förvärvsrelaterade kostnader som presenterades ovan räknas med 

som en del av köpeskillingen. Generella administrativa kostnader som inte går att 

hänföra till det aktuella förvärvet (inklusive kostnader för en avdelning som hanterar 

förvärv) ska inte ingå som en del av köpeskillingen. De ska istället kostnadsföras i 

samma period som de uppstår. I noterna ska det lämnas upplysningar om alla kostnader 

som är relaterade till förvärvet (IAS 22). 

6.1.1. Exempel på redovisning enligt IAS 22 

Enligt IAS 22 är de förvärvsrelaterade kostnaderna en del av köpeskillingen och ska 

därmed tillföras förvärvet. Förutsättningarna i det här exemplet är att företaget M köper 

100 procent av företaget D vars nettotillgångar är värderade till 50 kkr. M betalar 50 kkr 

för företaget och har kostnader relaterade till förvärvet på 5 kkr.  

Företaget M har betalat 55 kkr för 100 procent av företaget D:s tillgångar och i M:s 

balansräkning uppgår det förvärvade aktievärdet därmed till 55 kkr. I 

koncernbalansräkningen ska det förvärvade aktievärdet fördelas över identifierade 

tillgångar och skulder. Aktierna i D ska fördelas så att 50 kkr förs mot eget kapital och 5 

kkr förs till goodwill. 
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Figur 6.1 - Redovisning av förvärvsrelaterade kostnader IAS 22 

6.2. Redovisning enligt IFRS 3 (R) 

Enligt IFRS 3:53 (R) är det ingen skillnad mellan direkta och indirekta 

förvärvsrelaterade kostnader. Utgifterna ska redovisas som en kostnad i den period som 

de uppkommer eller tjänsten erhålls i och är därmed inte en del av köpeskillingen. Ett 

undantag är kostnader för att emittera skuldebrev och värdepapper som ska redovisas 

enligt IAS 32 och 39. Enligt IFRS 3:52c (R) ska förvärvsrelaterade kostnader som 

säljaren står för, på begäran av köparen, eller som köparen har störst nytta av ses som 

en transaktion vid sidan av förvärvet och ska därmed inte ingå i köpeskillingen. I 

upplysningarna ska information om beloppen på förvärvsrelaterade kostnader framgå 

(IFRS 3). 

6.2.1. Exempel på redovisning enligt IFRS 3 (R) 

I IFRS 3 (R) ska de förvärvsrelaterade kostnaderna kostnadsföras i samma period som 

de uppstår. Förutsättningarna i det här exemplet är detsamma som förutsättningarna i 

avsnitt  6.1.1. Företaget M har totalt betalat 55 kkr för 100 procent av aktierna i D, varav 

5 kkr är förvärvsrelaterade kostnader. Köpeskillingen enligt IFRS 3 (R) uppgår därför till 

50 kkr. De förvärvsrelaterade kostnaderna innebär en kostnad och minskar den 

balanserade vinsten med 5 kkr. I Koncernbalansräkningen elimineras M:s aktier i D mot 

företaget D:s egna kapital. 

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 145 80 225

Aktier i  D 55 50 + 5 0

Goodwill 5 5

Summa 200 80 230

Eget kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst 0

Skulder 80 30 110

Summa 200 80 55 0 230
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Figur 6.2 - Redovisning av förvärvsrelaterade kostnader IFRS 3 (R) 

6.3. Diskussion av skillnader 

  

Figur 6.3 - Balansbox för IAS 22  Figur 6.4 - Balansbox för IFRS 3 (R) 

Det vi kan se i balansboxarna ovan, som visar hur koncernens tillgångar och skulder är 

fördelade, är att balansomslutningen vid redovisning enligt IAS 22 är 5 kkr högre än vid 

redovisning enligt IFRS 3 (R). I IAS 22 är de förvärvsrelaterade kostnaderna en del av 

köpeskillingen och när köpeskillingen ska fördelas i koncernbalansräkningen uppstår 

det en goodwill som motsvarar de förvärvsrelaterade kostnaderna. I IFRS 3 (R) påverkar 

de förvärvsrelaterade kostnaderna årets resultat och balanserad vinst. Det egna 

kapitalet är därför 5 kkr mindre vid redovisning enligt IFRS 3 (R) jämfört med IAS 22.  

IASB säger att det är troligt att den redovisade vinsten kommer att sjunka vid ett förvärv 

jämfört med sätter att redovisa tidigare. I genomsnitt kommer skillnaden att vara runt 

1½ procent av den totala förvärvskostnaden (IASB 2008). IASBs bedömning är att 

förändringen inte kommer att påverka kostnaderna för att ta fram uppgifterna mer än 

marginellt. Ändringen torde heller inte enligt IASB få någon nämnvärd effekt på 

kostnaderna för redovisningens användare. För analytiker blir det exempelvis endast en 

marginell förenkling av deras värderingsmodeller då de ändå granskar de finansiella 

uttalandena och måste göra andra justeringar (IASB 2008). IASB ser inga tecken på att 

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 145 80 225

Aktier i  D 50 50 0

Goodwill

Summa 195 80 225

Eget kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst -5 -5

Skulder 80 30 110

Summa 195 80 50 50 225

Goodwill  5

Til lgångar 225

Eget kapital 

120

Skulder 110

Tillgångar 225

Eget kapital 

115

Skulder 110
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förändringarna kommer att ha någon större påverkan på föreställningsramens 

kvalitativa egenskaper jämförbarhet och användbarhet. Jämförbarheten påverkas inte 

då redovisningen är konsekvent både innan och efter övergången och till IFRS 3 (R).  

IASB drar slutsatsen i IFRS 3 Basis for conclusions (2008a) att rapporternas 

användbarhet kan påverkas positivt av IFRS 3 (R). Flera av respondenterna anser dock 

att det är bättre att kostnaderna ska ingå i goodwillbeloppet, andra säger att de inte är 

intresserade av beloppen på förvärvskostnaderna eller goodwill (IASB 2008). 
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7. Stegvisa förvärv 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur man enligt standarden ska redovisa 

stegvisa förvärv. Redovisningen illustreras med exempel som används för att diskutera 

skillnaderna. Kapitlet innehåller också IASBs egna kommentarer kring dessa skillnader. 

 

Ett förvärv kan ske i flera steg. Först kanske förvärvaren köper 40 procent av aktierna, 

därefter ytterligare 60 procent. Först när ägarandelen överstiger 50 procent anses 

köparen ha kontroll över företaget och ett stegvist förvärv har skett (IFRS 3). Nedan ges 

en redogörelse för hur ett sådant förvärv ska redovisas enligt IAS 22 respektive IFRS 3 

(R) med tillhörande exempel. 

7.1. Redovisning enligt IAS 22 

Enligt IAS 22:36 ska varje aktieförvärv redovisas separat. Anledningen till detta är att 

det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och skulder inklusive eventuell goodwill ska 

bestämmas vid varje förvärv (IAS 22:36). Syftet med detta är att man på så sätt får en 

redovisning där varje enskilt förvärv framgår med sin kostnad och andel av det verkliga 

värdet på de tillgångar och skulder som förvärvats. Vid ett ytterligare förvärv ska inte 

tidigare förvärvs goodwill ses som en del av det nya förvärvets goodwill.  Hade detta 

gjorts skulle en ny total goodwill uppstå med en ny livslängd. Den del av total goodwill 

som redan fanns skulle därmed får en förnyad livslängd som är längre än vad 

standarden tillåter. Goodwill ska istället redovisas som en summering av goodwill från 

varje enskilt stegvist förvärv (Epstein & Mirza, 1998). 

När stegvisa förvärv genomförs är det mycket möjligt att tidigare innehavs verkliga 

värden har förändrats. Av IAS 22:37 framgår det att om man vid ett senare förvärv 

omvärderar de tidigare investeringarnas värde ska detta behandlas som en 

omvärdering. Hur denna omvärdering ska behandlas framgår av IAS 22:72. När en 

omvärdering av tillgångar och skulder sker till verkligt värde ger omvärderingen 

upphov till en vinst eller förlust i resultatet istället för att påverka beloppet på goodwill. 

Anledningen till detta är att goodwill inte ska kunna justeras till sitt belopp under en 
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oändlig tid genom kontinuerliga justeringar av det verkliga värdet, vilket skulle innebära 

en ny livslängd för goodwill. 

Det är inte alltid vid ett förvärv av aktier som ett rörelseförvärv enligt definitionen 

uppstår. Innan ett regelrätt rörelseförvärv uppstår kan det vara fråga om innehav i ett 

intresseföretag som ska behandlas enligt IAS 28 Innehav i intresseföretag. Om är fråga 

om ett intresseföretag ska de verkliga värdena på förvärvade tillgångar och skulder tas 

upp som de var vid den tidpunkt då kapitalandelsmetoden började användas enligt IAS 

28. Det samma gäller för beräkning av verkligt värde av goodwill (För mer information 

om detta hänvisas till IAS 28). Finns det ett tidigare innehav i ett företag och innehavet 

inte uppnår kraven för att vara ett intresseföretag enligt IAS 28 utgörs 

anskaffningsvärdena av de belopp som erlades vid varje enskilt förvärv (IAS 22:38). I 

upplysningarna om förvärvet ska procentandelen av förvärvade röstberättigade aktier 

framgå (IAS 22). 

7.1.1. Exempel på redovisning enligt IAS 22 

I det här exemplet har M först förvärvat 40 procent av D för 40 kkr och sedan ytterligare 

60 procent för 45 kkr. På förvärvsdagen var bokfört värde på nettotillgångarna i D 50 

kkr och verkligt värde på nettotillgångarna 70 kkr. Det tidigare innehavet på 40 procent 

har redovisats som ett intresseföretag och enligt kapitalandelsmetoden, för enkelhetens 

skull antas resultatandelen här vara 0. Enligt IAS 22 ska varje stegvist förvärv redovisas 

separat. Detta får till följd att det finns två separata goodwillposter i balansräkningen. 

En av goodwillposterna beräknas genom en kalkyl med förutsättningarna från första 

förvärvet vilket ger en goodwillpost på 12 kkr. Den andra goodwillposten beräknas på 

samma sätt, med förutsättningar från andra förvärvet, vilket ger en goodwill på 3kkr. 

Totalt redovisas alltså i koncernens balansräkning en goodwill på 15 kkr.  

 

Figur 7.1 - Beräkning av goodwill 

Första förvärvet, 40% Andra förvärvet, 60%

Köpeskill ing 40 Köpeskill ing 45

Verkligt värde 

nettotillgångar 28

Verkligt värde 

nettotillgångar 42

Goodwill 12 Goodwill 3
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I och med att M har förvärvat 100 procent av D redovisas 100 procent av mervärden i 

tillgångarna med i koncernens balansräkning.  Balansräkningen kommer då efter 

stegvist förvärv se ut enligt figur 7.2. 

 

Figur 7.2 - Redovisning av stegvist förvärv IAS 22 

7.2. Redovisning enligt IFRS 3 (R) 

Enligt IFRS 3:41 (R) uppstår ett stegvist förvärv när förvärvaren erhåller kontrollen över 

ett företag i vilket förvärvaren redan hade andelar i eget kapital. När detta sker ska 

tidigare innehav omvärderas och en eventuell vinst eller förlust redovisas i årets 

resultat. Den goodwill som ska redovisas beräknas enligt vad som sägs i standarden och 

beror därmed på erlagd köpeskilling för senaste förvärvet, tidigare innehav värderat till 

verkligt värde, minoriteten samt förvärvade nettotillgångar (IFRS 3). 

Då det är möjligt att förvärvaren redan tidigare har tagit upp en förändring i det verkliga 

värdet i posten övrigt totalresultat finns det i IFRS 3:42 (R) bestämmelser hur detta ska 

redovisas. Där framgår att då ett företag gör ytterligare ett förvärv och därmed får 

kontrollen ska beloppet i övrigt totalresultat behandlas som om tidigare innehav 

avyttrats och vinst eller förlust redovisas i resultatet. Sammanfattningsvis kan det ses 

som att vid ett stegvist förvärv avyttras tidigare innehav till verkligt värde för att sedan 

på en gång köpas till samma verkliga värde (Deloitte, 2008). 

När ett förvärv genomförs i flera steg ska det i upplysningarna framgå vad det verkliga 

värdet på tidigare innehav är samt eventuell vinst eller förlust som uppstår på grund av 

en omvärdering till verkligt värde (IFRS 3). 

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 115 80 20 215

Aktier i  D 85 85 0

Goodwill 15 15

Summa 200 80 230

Eget kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst 0

Minoritet 0

Skulder 80 30 110

Summa 200 80 85 85 230
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7.2.1. Exempel på redovisning enligt IFRS 3 (R) 

Enligt IFRS 3 (R) är det förutsättningarna vid det senaste förvärvet som är det 

intressanta vid konsolideringen. Vid det andra förvärvet på 60 % av D för 45 kkr får M 

kontrollen över D och ett stegvist förvärv har skett då M redan innehade 40 procent av D 

förvärvat för 40 kkr. För att beräkna goodwill ställs en kalkyl upp enligt figur 7.3. Vid 

beräkningen ska tidigare innehav tas med värderat till verkligt värde, i detta fall 40 

procent av 70 kkr vilket är 28 kkr.  

 

Figur 7.3 - Beräkning av goodwill 

IFRS 3 (R) säger att ett tidigare innehav ska omvärderas till sitt verkliga värde när ett 

stegvist förvärv sker. Det tidigare innehavet har redovisats till 40 kkr men det verkliga 

värdet är vid det andra förvärvet 28 kkr vilket gör att en förlust på -12 kkr belastar årets 

resultat. Anledningen till att förlusten inte redovisats tidigare är på grund av att 

innehavet redovisats som ett intressebolag och det därmed inte funnits krav på en 

omvärdering. Hade innehavet däremot redovisats som en kapitalplacering enligt IAS 39 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering skulle förlusten redovisats löpande. 

 

Figur 7.4 - Redovisning av stegvist förvärv IFRS 3 (R) 

Köpeskill ing 45

Minoritet 0

Verkligt värde tidigare innehav 28

Verkligt värde nettotillgångar -70

Goodwill: 3

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 115 80 20 215

Aktier i  D 73 73 0

Goodwill 3 3

Summa 188 80 218

Eget kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst/förlust -12 -12

Minoritet 0

Skulder 80 30 110

Summa 188 80 73 73 218
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7.3. Diskussion av skillnader 

Vid stegvisa förvärv ska varje förvärv enligt IAS 22 redovisas separat vilket gör att 

redovisad goodwill blir en summering av goodwill från respektive förvärv. Denna 

princip har i IFRS 3 (R) frångåtts och det är istället det senaste förvärvet som är det 

intressanta vid beräkning av goodwill och i balansräkningen. Enligt IASB (2008b) ska 

denna förändring leda till ökad jämförbarhet och användbarhet av de finansiella 

rapporterna. Detta då goodwill i fortsättningen kommer baseras på mer aktuella 

förutsättningar i alla rapporter istället för flera historiska poster (IASB, 2008b).  

  

Figur 7.5 - Balansbox enligt IAS 22 Figur 7.6 - Balansbox enligt IFRS 3 (R) 

Vid ett stegvist förvärv enligt IFRS 3 (R) måste ett tidigare innehav omvärderas till 

verkligt värde. Detta får till följd att en vinst eller förlust kan uppstå som redovisas i 

resultatet. I figur 7.4 redovisas detta som en förlust på -12 i balanserat resultat. Vid en 

jämförelse av balansräkningarna i figur 7.5 och 7.6 ovan framgår att 

balansomslutningen är något lägre vid redovisning enligt IFRS 3 (R). Detta är en direkt 

följd av omvärderingen och att det är värden vid det senaste förvärvet som nu är 

intressanta för redovisningen. Även om det tidigare fanns krav på att göra 

omvärderingar av innehav uttrycktes kravet inte specifikt i samband med ett stegvist 

förvärv enligt IAS 22. Vid beräkningen av goodwill enligt IFRS 3 (R) ska ett tidigare 

innehav vara med som en post värderat till verkligt värde. På så sätt fångas det tidigare 

innehavet upp som en del av kalkylen för det nya förvärvet och goodwill. Detta sätt att 

redovisa får samma effekt som att det tidigare innehavet avyttras för att sedan 

omedelbart köpas tillbaka till verkligt värde i samband med det nya förvärvet. Den 

sammanlagda effekten av skillnaderna i redovisning mellan IAS 22 och IFRS 3 (R) blir 

alltså att värdet på innehavet är mer aktuellt och att goodwill inte baseras på historiska 

värden. 
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8. Minoritetsintresse 

 

IAS 22 definierar minoritetsintresset som ”Den del av ett dotterföretags resultat och 

nettotillgångar hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom 

dotterföretag, ägs av moderföretaget.”  (IAS 22). I IFRS 3 (R) har definition en 

omformulerats och minoritetsintresset definieras nu som ”Eget kapital i ett 

dotterföretag som inte, direkt eller indirekt, är hänförligt till ett moderföretag.” (IFRS 3, 

2008). Begreppet minoritetsintresse har i IFRS 3 (R) ändrats till innehav utan 

bestämmande inflytande. I denna studie används begreppet minoritetsintresse. Nedan 

följer en redogörelse för hur denna minoritet ska redovisas enligt IAS 22 och IFRS 3 (R) 

med efterföljande exempel.  

8.1. Redovisning enligt IAS 22 

Enligt IAS 22 finns det två olika metoder för att redovisa minoritetsintresset.  Antingen 

används huvudalternativet eller en alternativ metod. Enligt huvudalternativet redovisas 

minoritetsintresset som procentandel av det redovisade värdet på de identifierbara 

nettotillgångarna på förvärvsdagen (IAS 22:32). Den alternativa metoden går ut på att 

istället ta minoritetens procentandel av nettotillgångarnas verkliga värde på 

förvärvsdagen (IAS 22:34). Tillämpas huvudalternativet kommer minoritetens andel av 

tillgångarna att redovisas till sitt för minoriteten ursprungliga värde. I 

koncernredovisningen blir därmed det totala värdet på tillgångarna en blandning av 

moderföretagets värdering och minoritetens värdering. Moderföretagets värdering av 

tillgångarna är annorlunda eftersom de värderar om sin andel av tillgångarna till 

verkligt värde. Om däremot den alternativa metoden tillämpas värderas även 

minoritetens andel av tillgångarna till verkligt värde och alla tillgångar i 

balansräkningen är alltså värderade med samma metod (Epstein & Mirza, 1998). 

Oavsett vilken metod förvärvaren väljer att använda sig av kommer beloppet på 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur man enligt standarden ska redovisa 

minoritetsintresset. Redovisningen illustreras med exempel som används för att diskutera 

skillnaderna. Kapitlet innehåller också IASBs egna kommentarer kring dessa skillnader. 
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redovisad goodwill att vara detsamma. Detta då goodwill bara beräknas utifrån 

skillnaden mellan erlagd köpeskilling och det verkliga värdet på förvärvade tillgångar 

(Epstein & Mirza, 1998).  

I balansräkningen ska minoritetsintresset redovisas separat från skulder och 

aktieägarnas kapital. Minoritetsintresset får redovisas inom eget kapital men måste 

framgå som en egen post. När det gäller resultaträkningen ska minoritetens andel av 

resultatet också redovisas separat (IAS 27:26). 

8.1.1. Exempel på redovisning enligt IAS 22 

I detta exempel har M förvärvat 80 procent av D för 85 kkr. Det finns således ett 

minoritetsintresse på 20 procent. Det bokförda värdet på nettotillgångarna i D uppgår 

till 50 kkr och det verkliga värdet på nettotillgångarna är 70 kkr. När huvudalternativet 

tillämpas beräknas minoriteten som procentandel av nettotillgångar, i det här exemplet 

blir det 10 kkr3. Vid den alternativa metoden beräknas minoriteten som procentandel av 

nettotillgångarnas verkliga värde, det vill säga 14 kkr4. Goodwill beräknas enligt IAS 22 

som skillnaden mellan erlagd köpeskilling och förvärvade tillgångar värderade till 

verkligt värde.  

När minoriteten beräknas med huvudalternativet är det endast majoritetens del av 

skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde som tas med i den konsoliderade 

rapporten. Koncernens balansräkning blir då enligt figur 8.1. 

 

Figur 8.1 - Redovisning av minoritet med huvudalternativet IAS 22 

                                                        

3 0,2 * 50 kkr = 10 kkr 

4 0,2 * 70 kkr = 14 kkr 

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 115 80 16 211

Aktier i  D 85 85 0

Goodwill 29 29

Summa 200 80 240

Eget kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst 0

Minoritet 10 10

Skulder 80 30 110

Summa 200 80 95 95 240
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Om minoriteten värderas enligt den alternativa metoden ska den totala skillnaden 

mellan bokfört värde och verkligt värde tas med vid konsolideringen. Den totala 

balansomslutningen blir då något större och ser ut som i figur 8.2. 

 

Figur 8.2 - Redovisning av minoritet med alternativ metod IAS 22 

8.2. Redovisning enligt IFRS 3 (R) 

Även enligt IFRS 3:19 (R) finns det två metoder för att redovisa minoritetens andel. 

Antingen värderas andelen till verkligt värde eller till procentandelen av identifierbara 

nettotillgångar (IFRS 3). Hur det verkliga värdet ska bestämmas framgår i bilaga B i IFRS 

3 (R). Tillämpas det andra alternativet innebär detta indirekt att de identifierbara 

nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Detta då förvärvaren måste följa de 

fastställda värderingsprinciperna i IFRS 3 (R). I IFRS 3:18 (R) framgår att identifierbara 

nettotillgångar ska värderas till verkligt värde.  

Valet av metod kommer att påverka beloppet på goodwill. Om exempelvis det verkliga 

värdet på minoritetsintresset är högre än procentandelen av nettotillgångarna kommer 

den redovisade goodwillen att vara högre vid redovisning enligt första alternativet. Ett 

resultat av detta blir att den goodwill som redovisas kan bestå av något olika delar 

beroende på val av metod. Vid redovisning enligt metoden verkligt värde kommer 

goodwill för minoritetsintresset att finnas med som en del av redovisad goodwill. 

Motsvarande belopp finns också med som en del av det totala redovisade minoriteten. 

Vid denna typ av redovisning talas det om full goodwill (IASB, 2008b). Om däremot 

minoriteten redovisas som procentandel av nettotillgångarna kommer motsvarande 

belopp i goodwill inte att finnas med. Redovisad goodwill blir alltså lägre (Epstein & 

Jermakowicz, 2009). Denna skillnad som uppstår måste dock tas hänsyn till vid 

bedömning om det finns ett nedskrivningsbehov av goodwill. Enligt IAS 36 (2009) ska 

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 115 80 20 215

Aktier i  D 85 85 0

Goodwill 29 29

Summa 200 80 244

Eget kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst 0

Minoritet 14 14

Skulder 80 30 110

Summa 200 80 99 99 244
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goodwill vid nedskrivningsprövningen, om beräkning enligt procentandel valts, räknas 

om så att den innehåller goodwill hänförlig till innehavet utan bestämmande inflytande. 

I resultaträkningen redovisas också resultat hänförligt till innehav utan bestämmande 

inflytande separat (Epstein & Jermakowicz, 2009). 

Vid konsolidering av balansräkningen ska minoriteten redovisas inom eget kapital men 

separat från aktieägarnas kapital (IAS 27). Vid ett förvärv som innebär mindre än 100 

procents innehav ska det i upplysningarna framgå hur stor minoriteten i innehavet är. I 

upplysningarna ska också lämnas information om andelen av de totala röstberättigade 

aktierna i innehavet och metoden för att värdering. Är minoriteten värderad till verkligt 

värde ska det redogöras för hur detta är gjort och på vilka grunder (IFRS 3). 

8.2.1. Exempel på redovisning enligt IFRS 3 (R) 

Förutsättningarna i detta exempel är samma som de för IAS 22 ovan. Minoriteten 

värderas antingen till sitt verkliga värde eller som procentandel av det verkliga värdet 

på nettotillgångar. I det här exemplet bestäms det verkliga värdet till 17,5 kkr5. Enligt 

den andra metoden blir minoriteten i detta exempel 14 kkr6. Den goodwill som 

redovisas beror på val av metod för minoriteten vilket framgår av beräkningen av 

goodwill i figur 8.3 och 8.4 nedan. 

 

Figur 8.3 – Beräkning  av goodwill med minoritet värderad till verkligt värde IFRS 3 (R) 

                                                        

5 70/0,8 * 0,2 = 17,5 Denna metod att värdera till verkligt värde är en förenklad version 

och är hämtat ur Epstein (2009). För en mer ingående beskrivning av hur värdering till 

verkligt värde ska gå till hänvisas till bilaga B i IFRS 3 (R).  

6 70 * 0,2 = 14 

Köpeskill ing 85

Minoritet til l  verkligt värde 17,5

Verkligt värde tidigare innehav 0

Verkligt värde nettotillgångar 70

Goodwill: 32,5

Goodwill majoritet 26

Goodwill minoritet 6,5
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Figur 8.4 – Beräkning av goodwill med minoritet som procentandel IFRS 3 (R) 

Värderas minoriteten till verkligt värde kommer en del av redovisad goodwill vara 

hänförlig till minoriteten. Med denna metod redovisas de totala värdena i koncernen. 

När 100 procent av tillgångarna i D redovisas till verkligt värde och goodwill hänförlig 

till minoriteten redovisas talar man om full goodwill. Balansräkningen blir med denna 

metod enligt figur 8.5. 

 

Figur 8.5 –Redovisning av minoritet värderat till verkligt värde IFRS 3 (R) 

När minoriteten värderas som procentandel av nettotillgångarna värderade till verkligt 

värde är det endast goodwill hänförlig till majoriteten som redovisas. Också med denna 

metod är det 100 procent av tillgångarna i D som ska redovisas till sitt verkliga värde. 

Balansräkningen ser då ut enligt figur 8.6. 

Köpeskill ing 85

Minoritet 14

Verkligt värde tidigare innehav 0

Verkligt värde nettotillgångar 70

Goodwill: 29

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 115 80 20 215

Aktier i  D 85 85 0

Goodwill 32,5 32,5

Summa 200 80 247,5

Eget kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst/förlust 0 0

Minoritet 7 7

Minoritetsintresse i 

Goodwill
6,5 6,5

Minoritetsintresse i 

omvärdering
4 4

Skulder 80 30 110

Summa 200 80 102,5 102,5 247,5



Minoritetsintresse 

 
 

39 

 

Figur 8.6 – Redovisning av minoritet till procentandel IFRS 3 (R) 

8.3. Diskussion av skillnader 

Av koncernens balansräkning framgår i figurerna 8.1 och 8.2 att vid redovisning enligt 

IAS 22 blir redovisad goodwill densamma oavsett val av metod för att värdera 

minoriteten. Anledningen till att goodwill blir densamma är att vid beräkningen används 

enbart erlagd köpeskilling och verkligt värde på förvärvade nettotillgångar. Enligt IFRS 

3 (R) ska nu goodwill beräknas annorlunda och dess belopp beror på val av metod för 

värdering av minoritet.  

Vid konsolideringen av balansräkningen ska enligt IFRS 3 (R) samtliga tillgångar i 

dotterbolaget alltid redovisas till verkligt värde. Till skillnad från IAS 22 görs alltid detta 

oavsett metod för värdering av minoriteten. Det finns fortfarande två alternativ för 

värdering av minoriteten men valet påverkar som sagt inte till vilket belopp tillgångarna 

ska redovisas. Möjligheten att värdera minoriteten som procentandel av 

nettotillgångarnas verkliga värde finns fortfarande kvar men det gamla 

huvudalternativet har ersatts av metoden att värdera till verkligt värde. Då värdering till 

verkligt värde görs kommer även minoritetens intresse i koncernens totala goodwill 

med. Detta gör att mer av koncernens totala värden redovisas i balansräkningen med 

denna metod, vilket också framgår i den större balansomslutningen i figur 8.5. Att 

redovisa på så vis kallas att metoden full goodwill tillämpas. Även den andra metoden, 

att värdera minoriteten som procentandel av nettotillgångarnas värde, bidrar till att mer 

av koncernens värden redovisas. Metoden var tillåten även enligt IAS 22 men istället för 

MBR DBR Debet Kredit KBR

Tillgångar 115 80 20 215

Aktier i  D 85 85 0

Goodwill 29 29

Summa 200 80 244

Eget Kapital 120 50 50 120

Balanserad vinst/förlust

Minoritet 10 10

Minoritetsintresse i 

goodwill
0 0

Minoritetsintresse i 

omvärdering
4 4

Skulder 80 30 110

Summa 200 80 99 99 244
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att vara det alternativ som tidigare redovisade mest av värdena är det den som 

redovisar minst av de totala värdena i koncernen. 

Sättet att redovisa minoriteten på ska enligt IASB (2008b) öka användbarheten av 

informationen. Om minoriteten redovisas till sitt verkliga värde ger det bra information 

till investerare för att värdera sitt aktieinnehav. Det ger också en bild av vad det skulle 

innebära för förvärvaren att förvärva ytterligare andelar i företaget. Då minoriteten ska 

redovisas inom eget kapital blir värderingsmetoden också densamma som för övriga 

delar inom eget kapital. Den alternativa metoden för att värdera minoriteten är ett 

resultat av att IASB inte kunde enas om att bara tillåta värderingen till verkligt värde. Att 

tillåta två olika metoder minskar jämförbarheten men enligt IASB (2008b) vägs den 

negativa effekten upp av alla andra positiva effekter i den nya IFRS 3 (R). Kostnaden för 

att upprätta redovisningen enligt den nya IFRS 3 (R) när det gäller minoriteten kommer 

enligt IASB (2008b) inte att öka. Att värdera minoriteten till verkligt värde innebär en 

högre kostnad men den lägre kostnaden för den alternativa metoden ska väga upp för 

denna skillnad. Den sammanlagda effekten blir alltså neutral om ett snitt tas för samtliga 

företag (IASB, 2008b). 
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9. Villkorad köpeskilling 

I samband med ett förvärv kan parterna avtala om att ytterligare betalningar ska göras 

beroende på om uppställda krav blir uppfyllda. Det rör sig då om en så kallad villkorad 

köpeskilling. Hur ett sådant avtal ska behandlas i samband med förvärv redogörs nedan 

tillsammans med exempel. 

9.1. Redovisning enligt IAS 22 

Enligt IAS 22:65 ska beloppet vid ett avtal om villkorad köpeskilling räknas till den 

totala köpeskillingen i vissa fall. Detta ska göras om det är sannolikt att villkoret 

kommer inträffa och beloppet med säkerhet kan fastställas. Om det efter hand blir 

aktuellt att göra ytterligare betalningar på grund av köpeavtalet redovisas detta genom 

justeringar av köpeskilling och goodwill. I de fall där justeringar måste göras till den 

villkorade köpeskillingen görs dessa genom att justera den totala köpeskillingen. Som en 

följd av detta måste även här goodwill justeras. Det samma gäller om det inte blir 

aktuellt att betala den villkorade köpeskillingen (IAS 22:65-67). I upplysningarna ska 

information lämnas om eventuella villkorade köpeskillingar som en del av 

upplysningarna av den totala köpeskillingen (IAS 22). 

9.1.1. Exempel på redovisning enligt IAS 22 

Förutsättningarna för detta exempel är att M köper 100 procent av D för 75 kkr med ett 

avtal om en villkorad köpeskilling på 5 kkr. Den villkorade köpeskillingen ska räknas till 

den totala köpeskillingen som M betalar, om de med säkerhet kan fastställa beloppet och 

det är troligt att det kommer inträffa. I det här exemplet redovisar M till en början en 

villkorad köpeskilling på 5 kkr i den totala köpeskillingen på 80 kkr. Senare måste en 

justering göras som resulterar i att den redovisade totala köpeskillingen blir 85 kkr. 

Koncernens balansräkning före respektive efter justeringen blir då enligt figurerna 

nedan. 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur man enligt standarderna ska redovisa en 

villkorad köpeskilling. Redovisningen illustreras med exempel som används för att 

diskutera skillnaderna. Kapitlet innehåller också IASBs egna kommentarer kring dessa 

skillnader. 
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Figur 9.1 - Balansbox före justering IAS 22 Figur 9.2 - Balansbox efter justering IAS 22 

I båda figurerna ovan finns den villkorade köpeskillingen med som en del av redovisad 

goodwill. Justeringen som sedan görs ökar redovisad goodwill samt skulderna med 

motsvarande belopp. 

9.2. Redovisning enligt IFRS 3 (R) 

Enligt IFRS 3 (R) är en eventuell villkorad köpeskilling en del av den totala 

köpeskillingen för ett rörelseförvärv. Den villkorade köpeskillingen ska värderas till 

verkligt värde för den dagen då förvärvet sker (IFRS 3:39 (R)). Den villkorade 

köpeskillingen ska redovisas som en skuld eller eget kapital enligt de definitioner som 

finns för finansiella instrument i IAS 32. Om villkoren består i att få tillbaka en del av 

köpeskillingen om överenskomna villkor uppfylls ska detta tas upp som en tillgång 

(IFRS 3:40 (R)). 

Efter förvärvsdagen kan det uppstå förändringar i det verkliga värdet på den villkorade 

köpeskillingen. Hur detta ska redovisas behandlas av IFRS 3:58 (R). Justeringar av den 

villkorade köpeskillingens verkliga värde får endast göras om det baseras på 

information som skulle påverkat det verkliga värdet om informationen varit tillgänglig 

på förvärvsdagen. Justeringen måste också ske inom värderingsperioden som i IFRS 

3:45 (R) är fastställd till max ett år efter förvärvet. En sådan justering får till följd att 

goodwill också justeras. Justeringar av det verkliga värdet som uppstår på grund av att 

exempelvis ett resultatmål eller viss aktiekurs uppnås räknas inte som justeringar under 

värderingsperioden. Dessa ska behandlas på ett annorlunda sätt och får inte någon 

påverkan på goodwill. Här beror konsekvenserna på hur den villkorade köpeskillingen 

klassificerats tidigare enligt IAS 32. Om den villkorade köpeskillingen är redovisad 
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under eget kapital ska justeringar på det verkliga värdet göras inom eget kapital. Är den 

villkorade köpeskillingen redovisad som en tillgång eller skuld ska justeringen till 

verkligt värde göras enligt den IFRS som den faller in under. Detta får till följd att om 

den exempelvis är redovisad som ett finansiellt instrument, och ska behandlas enligt IAS 

39, kommer justeringen att påverka resultatet genom en vinst eller förlust (Epstein & 

Jermakowicz, 2009). Den fastställda värderingsperioden på ett år efter förvärvet gör att 

alla förändringar, efter den tidpunkten, oavsett anledningen inte kan leda till någon 

justering av goodwillbeloppet utan ska direkt redovisas över resultatet (IFRS 3). 

Upplysningar som ska lämnas om en villkorad köpeskilling är dess belopp på 

förvärvsdagen, en beskrivning av villkoren och en uppskattning av med vilka intervall 

det kan bli aktuellt att betala (IFRS 3 (R) Bilaga B). 

9.2.1. Exempel på redovisning enligt IFRS 3 (R) 

Förutsättningarna i detta exempel är de samma som för IAS 22 ovan. Om det finns en 

villkorad köpeskilling ska denna tas med i den totala köpeskillingen värderad till sitt 

verkliga värde. I det här exemplet värderas den villkorade köpeskillingen till 5 kkr. och 

redovisas som en del av en total köpeskilling på 80 kkr. Den efterföljande justeringen 

som sedan görs får olika effekter beroende på dess karaktär. Är det en justering som 

grundar sig på information som skulle påverkat det verkliga värdet på förvärvsdagen 

ska köpeskillingen justeras till 85 kkr. Balansräkningen ser då ut enligt figurerna 9.3 och 

9.4.  

  

Figur 9.3 - Före justerig IFRS 3 (R) Figur 9.4 - Justering inom värderingsperioden IFRS 3 (R) 

Uppfyller inte justeringen kraven för att vara en justering inom värderingsperioden 

behandlas den olika beroende på hur den klassificerats enligt IAS 32. I detta exempel har 
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den klassificerats som en skuld och en justering på 5 kkr görs på skulden med en 

påverkan av -5 kkr på resultatet. Balansräkningen ser då ut enligt figur 9.6. Att 

justeringen påverkar resultatet är förklaringen till att eget kapital minskat med 5 kkr. 

Alla förändringar som sker efter värderingsperioden kommer påverka balansräkningen 

på ett liknande sätt. 

 

  

Figur 9.5 - Före justering IFRS 3 (R)  Figur 9.6 - Justeringar som inte räknas till 
justeringar inom värderingsperioden IFRS 3 (R) 

9.3. Diskussion av skillnader 

Vid redovisning enligt IAS 22 ska en villkorad köpeskilling räknas med i köpeskillingen 

på förvärvsdagen om det anses vara säkert att den faller in. Justeringar påverkar alltid 

förvärvskalkylen genom en ökning eller minskning av goodwill. Vid redovisning enligt 

IFRS 3 (R) ska en villkorad köpeskilling alltid redovisas till verkligt värde oavsett hur 

säkert eller osäkert det är att tillägget kommer att falla in. Justeringar inom 

värderingsperioden som berör det verkliga värdet påverkar förvärvskalkylen medan 

andra ändringar ska behandlas enligt annan IFRS eller IAS och påverkar inte 

förvärvskalkylen. Till skillnad från IAS 22 så kan aldrig en justering som påverkar 

förvärvskalkylen göras efter att värderingsperioden på ett år löpt ut enligt IFRS 3 (R). Av 

exemplen ovan framgår att enligt IAS 22 påverkades koncernens balansomslutning vid 

alla justeringar av den villkorade köpeskillingen. Enligt IFRS 3 (R) leder flertalet 

justeringar inte till någon förändring av balansomslutningen, vilket framgår av figur 9.6, 

utan justeringarna behandlas inom den aktuella balansomslutningen. 

Upplysningarna som ska lämnas om villkorad köpeskilling är mer omfattande i 

IFRS 3 (R) än i IAS 22. Enligt IFRS 3 (R) ska information om avtalet kring den villkorade 
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köpeskillingen framgå samtidigt som förvärvaren ska göra en bedömning av när det kan 

bli aktuellt att göra respektive betalning till följd av avtalet. Enligt IAS 22 räcker det att i 

upplysningarna lämna information om att det finns ett avtal om villkorad köpeskilling. 

Enligt IASB (2008b) kommer förändringarna leda till ett flertal förbättringar. 

Jämförbarheten tror de kommer öka då alla avtal om villkorad köpeskilling ska 

redovisas och värderas på samma sätt. De tror också att användbarheten kommer öka 

genom att mer information presenteras i upplysningarna om avtalets faktiska värde. 

Med detta återges också värdet av själva förvärvet bättre på förvärvsdagen. Kostnaderna 

i samband med förvärvet kan komma att öka för förvärvaren på grund av de nya 

värderingsprinciperna. Förvärvarens kostnadsökning vägas dock upp av minskade 

kostnader för analytiker då de får tillgång till mer omfattande information (IASB, 

2008b). 

IASB uppmärksammar även ett möjligt problem med att den villkorade köpeskillingen 

ska värderas till verkligt värde och alltid redovisas. Genom att systematiskt över- eller 

undervärdera det verkliga värdet på ett avtal om villkorad köpeskilling kan en förlust 

eller vinst redovisas när avtalet ska realiseras. Denna problematik tror IASB blir 

minimal men det kan bli aktuellt att ta itu med det vid en framtida revidering av 

standarden (IASB, 2008b). 
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10. Analys 

I detta kapitel analyseras vad som framkommit i empirikapitlen. Skillnaderna tolkas mot 

IASBs föreställningsram och ägar- och enhetsteorin. 

10.1. Analys av goodwill 

De huvudsakliga skillnaderna när det gäller redovisning av goodwill är hur den ska 

beräknas och att nedskrivningsbehovet ska prövas. Att göra avskrivningar och 

bestämma en livslängd på goodwill är något som i praktiken är mycket svårt. Att enbart 

pröva nedskrivningsbehovet och göra lämpliga nedskrivningar bör ge en mer korrekt 

bild av det faktiska värdet på goodwill.  

När 100 procent av ett dotterbolag förvärvas blir det ingen skillnad i beloppet på 

goodwill vid den första värderingen. När mindre än 100 procent förvärvas och det finns 

ett minoritetsintresse att ta hänsyn till påverkas dock värderingen av goodwill enligt 

IFRS 3 (R), vilket den inte gjorde enligt IAS 22. När minoritetsintresset värderas till sitt 

verkliga värde vid värderingen av goodwill talas det om full goodwill. Detta sätt att 

redovisa var aldrig aktuellt enligt IAS 22. När full goodwill används redovisas så mycket 

som möjligt av koncernens totala verkliga värden och en så korrekt bild som möjligt kan 

då återges. Som framgått tidigare innebär redovisning enligt full goodwill att goodwill 

redovisas till 100 procent, vilket stämmer överens med redovisningen av övriga 

tillgångar. Hade enbart denna metod varit tillåten skulle alltså värderingen av tillgångar 

inom koncernen varit mer konsekvent. 

10.2. Analys av förvärvsrelaterade kostnader 

IAS och IFRS är båda överrens om vilka utgifter som ska tillhöra förvärvsrelaterade 

kostnader, men de har valt att behandla dem på två olika sätt, som en tillgång alternativt 

som en kostnad. Förvärvsrelaterade kostnaderna är de kostnader som uppstått i 

samband med ett förvärv men som inte är en del av den förvärvade rörelsen. Det kan 

som tidigare nämnt röra sig om exempelvis registreringskostnader eller kostnader för 

konsulter som värderat ett objekt. Förvärvsrelaterade kostnader är med andra ord 

utgifter för information som kan påverka ifall ett köp genomförs eller ej. Det handlar 
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även om information som efter att ledningen tagit beslut om förvärvet inte har något 

större värde.  

Att låta kostnaderna vara en del av förvärvet är att klassificera dem som en tillgång. 

Föreställningsramen definierar en tillgång som en resurs företaget har bestämmande 

inflytande över och som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Tillgången 

behöver inte ha en fysisk form och det finns heller inget krav att företaget ska ha 

äganderätten över tillgången. Det finns argument som talar för och emot att dessa 

utgifter passar in under föreställningsramens definition av en tillgång. Ett argument för 

är att företaget har ett bestämmande inflytande över informationen som de 

förvärvsrelaterade kostnaderna har bidragit med, och eftersom en tillgång inte behöver 

vara fysisk finns det ingen begränsning där. Det som talar emot är kravet på förväntade 

framtida ekonomiska fördelar, informationen är främst framtagen för att stödja 

ledningen vid ett beslut om ett förvärv. Om förvärvet dessutom genomförs har köparen 

och säljaren en helt annan relation och insyn i varandras verksamhet, vilket talar för att 

de förvärvsrelaterade kostnaderna har förlorat sitt värde i samband med förvärvet. 

IFRS 3 (R) har valt att behandla de förvärvsrelaterade kostnaderna som en kostnad. 

Föreställningsramen säger att en kostnad omfattar både förluster och kostnader som 

uppkommer i företagets ordinarie verksamhet. Den ordinarie verksamheten omfattar 

kostnader för varor, löner och avskrivningar. Vanligtvis innebär de ett utflöde eller en 

värdeminskning av tillgångar som likvida medel, varulager, maskiner, inventarier och 

fastigheter. Att säga att förvärvsrelaterade kostnader är en del av företagets ordinarie 

verksamhet är möjligen en överdrift, men om produkten av de förvärvsrelaterade 

kostnaderna ses som en vara ska utgifterna för varan behandlas som en kostnad. 

Slutligen går det att jämföra hur förvärvsrelaterade kostnader hanteras med 

standardernas syfte och mål som presenteras i kapitel 4. Där står det att vid redovisning 

enligt IAS 22 ska kostnaderna för förvärvet fastställas och sedan fördelas. Vid 

redovisning enligt IFRS 3 (R) ska istället förvärvaren redovisa förvärvade tillgångar och 

skulder. Vid argumentation är det möjligt att tolka IAS 22 som att förvärvsrelaterade 

kostnader kan vara en del av köpeskillingen. Det är dock svårare att föra samma 

argumentation för IFRS 3 (R) och att förvärvsrelaterade kostnaderna kostnadsförs talar 

för att det är det förvärvade företagets värde som redovisas istället för förvärvarens 

totala kostnad för förvärvet. 
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10.3. Analys av stegvisa förvärv 

Enligt IAS 22 behandlades varje förvärv enskilt vilket också innebar att redovisad 

goodwill var en summering från respektive förvärv. Redovisad goodwill var alltså delvis 

baserad på historiska värden. I IFRS 3 (R) är det förhållandena vid det senaste förvärvet 

som är det intressanta för balansräkningen. Genom att vid det senaste förvärvet göra en 

ny värdering av goodwill kan en mer rättvisande bild av det aktuella ekonomiska värdet 

på goodwill redovisas. Anledningen till att goodwill tidigare skulle summeras var, som 

nämnts tidigare, att goodwill skulle skrivas av under sin livslängd. Enligt IFRS 3 (R) får 

bara nedskrivningar göras vilket gör att denna problematik inte längre finns. Det 

uttrycks numer ett krav i IFRS 3 (R) att vid ett ytterligare förvärv ska tidigare innehav 

omvärderas vilket bidrar än mer till redovisning av aktuella verkliga värden i 

balansräkningen.  

I den nya IFRS 3 (R) finns det krav på fler upplysningar när det gäller de flesta 

områdena. Även när det gäller stegvisa förvärv har kraven på upplysningar ökat vilket 

kan bidra till att mer relevant information kommer läsaren av de finansiella rapporterna 

till godo. 

10.4. Analys av minoritetsintresse 

Redovisning av minoritetsintresse skiljer sig på flera sätt vid jämförelsen mellan IAS 22 

och IFRS 3 (R). Enligt IFRS 3 (R) ska samtliga tillgångar i koncernen vara värderade till 

verkligt värde och alla mervärden ska redovisas, även mervärden hänförliga till 

minoritetsintresset. Med den tidigare redovisningen enligt IAS 22 kunde de redovisade 

värdena vara en kombination av majoritetens och minoritetens värdering. Då 

moderbolaget innehar majoriteten i dotterbolaget har de det bestämmande inflytandet 

och bör därmed ha kontrollen över hur samtliga tillgångar nyttjas. Att konsekvent 

redovisa samtliga tillgångar till verkligt värde bör alltså ge en mer rättvisande bild av de 

egentliga värden på tillgångar som kontrolleras inom koncernen. Genom att det i den 

redovisade minoriteten finns en post som motsvarar minoritetsintressets del av 

mervärdena framgår det också att alla ekonomiska fördelar av tillgångarna inte tillfaller 

majoriteten.  

Enligt IAS 22 fanns möjligheten att värdera minoritetsintresset på två olika sätt. För att 

öka jämförbarheten av rapporterna skulle ett möjligt alternativ vara att bara tillåta ett 



Analys 

 
 

49 

alternativ för värdering. IASB har också framfört att detta vore det bästa för 

jämförbarheten. Men då IASB inte kunde enas om det bästa sättet att redovisa finns det 

fortfarande två tillåtna metoder. Detta får till följd att målet att öka jämförbarheten i 

vissa fall kommer vara oförändrat eller kanske till och med att minska. Trots att det 

fortfarande finns två tillåtna metoder går det att finna förbättringar kring redovisningen 

av minoritet. Genom att alltid värdera samtliga tillgångar till verkligt värde, och de nu 

tillåtna metoderna för värdering av minoritetsintresset, kan mer av de totala verkliga 

värdena i koncernen redovisas. Som konstaterats i avsnitt 8.3 ovan leder de nu tillåtna 

metoderna till en ny lägsta nivå för värdering av totala värden i koncernen. På detta vis 

kan en mer korrekt bild återges i redovisningen då den faktiska ekonomiska innebörden 

framgår bättre. Att värdera minoriteten till verkligt värde är den metod som återger 

mest av de totala verkliga värdena i koncernen, det vill säga när man talar om full 

goodwill. IASB har konstaterat att denna värderingsmetod vore den bästa för att öka 

användbarheten av de finansiella rapporterna för investerarna. Användbarheten skulle 

bli som högst om endast värdering till verkligt värde var tillåten. Den andra tillåtna 

metoden ser dock till att relativt mycket av de verkliga värdena framgår, vilket gör att 

den totala användbarheten för investerarna ändå borde öka. Även om jämförbarheten 

inte blir den bästa med två tillåtna metoder kan de ökade kraven på upplysningar 

förbättra den något.  

I den nya metoden att värdera goodwill ingår minoritetsintresset som en komponent. 

Vid varje värdering av goodwill måste därmed en värdering av minoriteten genomföras. 

Beroende på val av metod för värderingen av minoritetsintresset kan det alltså innebära 

en högre arbetsinsatts och kostnad för förvärvaren vid värdering av goodwill. 

Slutresultatet av detta nya sätt att redovisa bör dock, som tidigare konstaterats, ha flera 

positiva effekter vilket gör att nyttan överstiger kostnaden. Avvägningen mellan nytta 

och kostnad är något som måste göras enligt föreställningsramen och detta kan vara ett 

tydligt exempel på en sådan avvägning. 

De två metoderna för värdering av minoritetsintresset gör det möjligt att välja det 

alternativ som är mest lämpat och som innebär den lägsta kostnaden för företaget. När 

goodwill ska prövas för nedskrivning måste dock minoritetsintresset värderas till sitt 

verkliga värde. Har då metoden att värdera minoriteten som procentandel av 
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nettotillgångarnas verkliga värden använts kommer en större arbetsinsats att krävas 

när goodwill ska prövas för nedskrivning.  

10.5. Analys av villkorad köpeskilling 

De mest betydande skillnaderna i redovisningen är att numer ska ett avtal om villkorad 

köpeskilling alltid tas med som en del av totala köpeskillingen värderad till verkligt 

värde. Justeringar av den villkorade köpeskillingen får också bara i vissa fall leda till 

justeringar av den totala köpeskillingen. Då den villkorade köpeskillingen alltid ska 

finnas med, trots att det kanske inte är troligt att den kommer betalas, kan en bättre bild 

av ett företags åtaganden visas. Att den villkorade köpeskillingen alltid ska redovisas, 

tillsammans med att kraven på upplysningar om dessa avtal utökats, leder till en ökning 

av relevant information som lämnas i rapporterna. Denna information kan bidra till att 

en investerare lättare kan göra bedömningar av framtida händelser och eventuella 

risker i företaget. Tidigare kunde information utelämnas om det inte ansågs troligt att 

det skulle bli aktuellt med ytterligare betalningar. Trots att det följaktligen fanns ett 

avtal om villkorad köpeskilling kom aldrig den informationen investerarna till känna. 

Att ett avtal om villkorad köpeskilling ska värderas till verkligt värde bör leda till en än 

mer korrekt bild av företagets ekonomiska åtaganden. Tidigare skulle en villkorad 

köpeskilling finnas med men det fanns inget krav på att den skulle redovisas till verkligt 

värde.  

Vid redovisning av villkorad köpeskilling kommer det ofta finnas en skuld som 

motsvarar det avtalade åtagandet. IASB har själva uppmärksammat ett eventuellt 

problem med detta i samband med att värderingen ska göras till verkligt värde. 

Problemet är, som nämnts tidigare, att en vinst kan uppstå på grund av att värderingen 

av den villkorade köpeskillingen är överdriven. Så länge ingen utnyttjar detta bidrar det 

nya sättet att redovisa till en mer korrekt bild och ökad jämförbarhet. Trots att IASB var 

medvetna om problemet valde de att inte agera. Anledningen kan delvis förklaras genom 

de avvägningar som ibland måste göras när en föreställningsram tillämpas. Avvägningen 

i detta fall ligger inom den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet och jämförbarhet. Den 

information som lämnas ska vara fri från vinkling och återge en så korrekt bild av de 

ekonomiska förutsättningarna som möjligt. I det här fallet har IASB valt att prioritera att 

ge en så korrekt bild som möjligt med en risk för att informationen kan vinklas, 
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samtidigt som jämförbarheten kan ökas. Risken kan dock kanske minskas av att 

villkorad köpeskilling bygger på ett avtal med motparten.  

10.6. Analys av ägar- och enhetsteori 

Några av de områden som studerats är hur de båda standarderna behandlar 

minoritetens del i det förvärvade egna kapitalet, hur mervärden ska behandlas och vilka 

krav som finns på upplysningar. Beroende på hur detta redovisas kan man tala om ett 

enhets- eller ägarperspektiv. IASB arbetar idag med att utveckla föreställningsramen 

och har själva ambitionen att den ska följa ett enhetsperspektiv. Även i den befintliga 

föreställningsramen kan vi se att enhetsteorin delvis förespråkas då den riktar sig till en 

spridd målgrupp och informationen som de behöver. 

Minoritetens del av det förvärvade egna kapitalet ska enligt enhetsteorin ses som en del 

av koncernens egna kapital och enligt ägarteorin som en skuld. Vid redovisning enligt 

IAS 22 går det att välja att antingen redovisa det som en del av det egna kapitalet men 

separerat från ägarnas kapital eller mellan det egna kapitalet och skulderna i 

balansräkningen. I IFRS 3 (R) finns det bara en metod att redovisa minoritetens del, 

vilket är att redovisa det i det egna kapitalet men skiljt från ägarnas kapital. Det vi kan 

tolka från det här är att IAS 22 med sina två metoder är en blandning mellan vad 

enhetsteorin och ägarteorin säger. IFRS 3 (R) håller sig till enhetsteorin. 

Enligt ägarteorin ska företaget endast redovisa majoritetens del av förvärvade 

mervärden, medan enhetsteorin säger att förvärvade mervärden ska redovisas till sitt 

totala värde. I IAS 22 finns det två sätt att redovisa mervärden, antingen redovisas hela 

värdet eller endast majoritetens del. I IFRS 3 (R) ska mervärden alltid redovisas till sitt 

hela värde förutom goodwill som kan redovisas på två olika sätt. Antingen utan 

minoritetens del eller med minoritetens del där det framgår hur stor deras del är. IAS 22 

har med sina två olika alternativ en blandning av de två olika perspektiven. IFRS 3 (R) 

förespråkar i högre grad enhetsperspektivet men eftersom de finns två olika alternativ 

för goodwill är det även här en kombination av de båda perspektiven. 

IFRS 3 (R) har högre krav på noter än vad IAS 22 hade. Fler noter kan leda till mer 

information för företagets intressenter. Kravet på fler noter talar även för att IASB riktar 

sig till en mer spridd målgrupp med IFRS 3 (R) jämfört med IAS 22. Detta talar för att 

IFRS 3 (R) är utformad efter enhetsperspektivet som är anpassad efter ett stort och 

spritt ägarskap utan total kontroll över den dagliga verksamheten i företaget. 
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11. Slutsats 

Genom studien har det framkommit att det finns ett flertal skillnader i redovisning 

mellan IAS 22 och IFRS 3 (R). Skillnaderna finns i form av både övergripande principer 

att redovisa rörelseförvärv och hur olika transaktioner ska behandlas. I tabell 11.1 

nedan sammanfattas de skillnader som konstaterats inom studiens avgränsningar. 

 

Tabell 11.1 - Konstaterade skillnader inom studiens avgränsningar 

Förvärvsrelaterade 

kostnader 

IFRS 3 
 Ska kostnadsföras, periodens resultat 

påverkas 

IAS 22  Hänvisas till förvärvet, goodwill påverkas 

Villkorad 

köpeskilling 

IFRS 3 

 Räknas alltid med i köpeskillingen till verkligt 
värde 

 Övriga justeringar påverkar resultatet men 
inte förvärvskalkylen 

 Justeringar inom värderingsperioden 
påverkar goodwill och förvärvskalkylen 

IAS 22 

 Räknas med i köpeskillingen om den kan 
bestämmas till sitt belopp och det är troligt att 
det inträffar 

 Justeringar påverkar förvärvskalkylen och 
goodwill 

Stegvisa förvärv 

IFRS 3 

 Tidigare innehav omvärderas vilket påverkar 
resultatet 

 Goodwill beräknas enligt förutsättningarna på 
förvärvsdagen för senaste förvärvet. Minoritet 
och tidigare innehav tas med i beräkningen 

IAS 22 

 Tidigare innehav omvärderas vilket påverkar 
resultatet 

 Goodwill summeras från varje förvärv och 
varje förvärv redovisas separat 

Minoritetsintresse 

IFRS 3 
 Metod 1: värdering till verkligt värde 
 Metod 2: Alternativ metod 
 Goodwill beror på val av metod 

IAS 22 
 Metod 1: Huvudalternativet 
 Metod 2: Alternativ metod 
 Goodwill är samma oavsett metod 

Goodwill 
IFRS 3 

 Prövning av goodwill 
 Möjligt att tillämpa full goodwill 

IAS 22  Avskrivning och nedskrivning 
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En fördel som vi ser med att redovisa förvärvsrelaterade kostnader enligt IFRS 3 (R) är 

att det är mer i linje med vad föreställningsramen förespråkar. Det är svårt att motivera 

varför sådana utgifter ska redovisas som en tillgång och de stämmer bättre överens med 

definitionen av en kostnad. Vi tror även att det kan bli tydligare hur dessa kostnader har 

använts, vilket talar för att redovisningen kan bli mer relevant. Det går dock att 

ifrågasätta om informationen verkligen är väsentlig och kan påverka ett 

investeringsbeslut. Vi tror inte att jämförbarheten kommer att påverkas av de nya 

reglerna då det som IASB själva säger, fortfarande endast finns ett alternativ att hålla sig 

till. 

Redovisningen av stegvisa förvärv enligt IFRS 3 (R) ger en bättre bild av de värden som 

finns inom koncernen på förvärvsdagen. Det redovisade innehavet baseras alltså inte 

längre på historiska poster. Tidigare begränsades möjligheten till att redovisa lika 

mycket aktuella värden av att goodwill hade en bestämd ekonomisk livslängd. 

Redovisning av aktuella värden ger en bättre bild av innehavets faktiska ekonomiska 

innebörd, vilket förespråkas av föreställningsramen. Vi tror dock inte att förändringarna 

är en direkt följd av föreställningsramen. Redovisningen av goodwill har snarare öppnat 

upp för möjligheten. 

Minoritetsintresset kan fortfarande redovisas enligt två olika metoder. Detta gör att 

framförallt jämförbarheten inte har påverkats i en positiv riktning. De nu tillåtna 

metoderna ser dock till att mer av koncernens verkliga värden kan redovisas. Enligt vår 

mening vore det bästa att bara tillåta värdering av minoritetsintresset till verkligt värde. 

Detta skulle återge så mycket som möjligt av koncernens totala värde samtidigt som 

endast ett alternativ ökar jämförbarheten. IASB har också konstaterat att värdering till 

verkligt värde skulle öka användbarheten för investerare. 

När en villkorad köpeskilling redovisas till verkligt värde återges en mer korrekt bild av 

avtalets ekonomiska innebörd. Utökade krav på upplysningar som ska lämnas bidrar till 

mer relevant information till investerare. I och med att en villkorad köpeskilling alltid 

ska finnas med kan redovisningen bli mer konsekvent och jämförbarheten bör därmed 

öka mellan rapporterna. 

Goodwill ska prövas för nedskrivningsbehov, vilket återger en bättre bild av dess 

ekonomiska värde än vad avskrivningar gjorde. Tillvägagångssättet vid beräkning av 
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goodwill gör som konstaterat att också goodwill hänförlig till ett minoritetsintresse kan 

redovisas. Att redovisa enligt vad som kallas full goodwill är enligt vår uppfattning den 

bästa metoden, 100 procent av goodwill tas då upp vilket är detsamma som för övriga 

tillgångar. IASB föreslog till en början att enbart full goodwill skulle tillämpas, vilket 

också talar för att detta synsätt stämmer bäst överens med vad föreställningsramen 

förespråkar.  

Vi kan utifrån studien konstatera att förändringarna har genomförts av olika 

anledningar. Vissa förändringar kan mer eller mindre direkt kopplas till vad 

föreställningsramen förespråkar, medan andra är kompromisser utifrån kommentarer 

från remissinstanser. Ett exempel på när en förändring beror på föreställningsramen är 

att förvärvsrelaterade kostnader ska kostnadsföras. Minoritetsintresset är ett bra 

exempel på en kompromiss mellan IASBs och remissinstansernas uppfattning. Vi har 

även konstaterat att det finns skillnader som har lett till en förbättring av de kvalitativa 

egenskaperna utan att föreställningsramen uttryckligen legat till grund för dessa. 

Det har framkommit att vissa förändringar kan ha större effekt på redovisningen än 

andra. Villkorad köpeskilling är, enligt vår uppfattning, ett exempel på en ändring som 

kan tänkas få stor effekt där balansräkningen påverkas och de kvalitativa egenskaperna 

förbättras. Som motsats till villkorad köpeskilling kan förvärvsrelaterade kostnader 

nämnas. Förändringen påverkar visserligen balansomslutningen men den sammanlagda 

effekten på rapportens kvalitativa egenskaper väntas enligt IASB vara neutral.  

I studien har framkommit att IAS 22 var en blandning av ägar- och enhetsperspektivet 

och att IFRS 3 (R) pekar åt enhetsperspektivet. Detta har uppnåtts genom att antalet 

alternativ har reducerats och förändrats samt genom att poster värderas annorlunda. Vi 

ser också att förändringarna i många fall har lett till en förbättring av de kvalitativa 

egenskaperna och att IFRS 3 (R) därmed är ett steg närmare föreställningsramen. Vad 

de faktiska effekterna blir i verkligheten återstår att se när de finansiella rapporterna 

presenteras av företagen.  

11.1. Förslag på fortsatta studier 

 Under vår studie har det inte funnits tillgång till årsredovisningar som tillämpat 

IFRS 3 (R). En intressant fortsättning är att undersöka vad effekterna blir på de 

årsredovisningar som presenteras i framtiden. 
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 Processen att ta fram en IFRS om rörelseförvärv har varit lång och är troligen 

inte avslutad. Vad har detta för effekt på rapporternas kvalitativa egenskaper? 

 Denna studie har valt en mer översiktlig syn över de områden som studerats, det 

finns helt klart möjlighet att fördjupa sig inom respektive områdes problem. 
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