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Sammanfattning   

Under de senaste åren har det kommit fram exempel på att den ekonomiska information som 
företag lämnar ifrån sig inte alltid ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning 
och framtidsutsikter. Redovisningsskandalerna i Enron, Worldcom och Parmalat är bara några 
exempel. Som en följd av att finansiella rapporter ofta innehåller förfalskad eller förvanskad 
information har krav ställts på mer tillförlitlig och jämförlig rapportering.   

Detta har lett till ett behov av en internationell harmonisering av redovisningsreglerna från 
företagens intressenter, vilka vill ha gemensamma regler för att bland annat kunna göra 
jämförelser mellan företag från olika länder och branscher och på så sätt fatta välgrundade 
investeringsbeslut.   

EU har beslutat att alla noterade koncernföretag inom EU från och med 1 januari 2005 är 
skyldiga att upprätta sin koncernredovisning enligt de internationella 
redovisningsstandarderna: IFRS. De nya reglernas syfte är att skapa förutsättningar för en 
integrerad och effektiv kapitalmarknad genom att förbättra jämförbarheten av 
redovisningshandlingar på den inre marknaden. De nya reglerna ska också skapa 
förutsättningar för en gemensam redovisningsstandard världen över. I och med att den 
internationella jämförbarheten ökar genereras mer jämbördiga ”spelregler” i samband med 
företagsförvärv.  

Syftet med uppsatsen är att, utifrån en illustrativ studie över fem utvalda årsredovisningar från 
år 2004, se hur företagen valt att förbereda sig inför de nya IFRS-reglerna, samt hur de 
tillämpas i årsredovisningarna. Vi vill se om redovisningen i det här förberedande läget har 
blivit mer öppen och upplysande samt om den ger en mer rättvisande bild av företagen.  

I vår slutsats har vi kommit fram till att vi inte anser att redovisningen har blivit öppnare eller 
mer jämförbar i de studerade företagen efter införandet av IFRS. Detta beror till stor del på att 
värderingen av företagens tillgångar bygger på företagens egna subjektiva åsikter, vilket gör 
att de kan styra värderingen och resultatet dit de vill. Detta värderingsproblem tror vi även 
kommer att finnas i fortsättningen och det gör att korrekt värdering av företaget aldrig riktigt 
kommer att visas.   
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Inledning   

I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till varför vi har valt att skriva denna uppsats. 
Därefter följer vår problemformulering och syftet med uppsatsen. Vi presenterar även de 
avgränsningar vi gjort gentemot vår problemformulering.  

 

1.1 Bakgrund 
Företag lever och verkar i en alltmer globaliserad och multinationell omgivning. De förvärvas 
och fusioneras världen över för att bland annat skapa större och mäktigare koncerner och på 
så sätt nå nya och större marknader.   

Redovisningsreglerna för företag har tidigare varit olika beroende på i vilket land och 
världsdel det verkat. Redovisningen i Sverige påverkas av internationella strömningar då 
redovisning följer handel och kapital. Det innebär att redovisningens olika syften och 
principer tvingas att samsas, vilket i viss mån skapar splittring och oklarhet om vilka principer 
som ska vara överordnade. Vidare ställer den växande globala marknaden ökade krav på 
jämförbara redovisningslösningar. Redovisningen kan ses som affärslivets språk samt 
möjliggör att tid och rum kan överbryggas.1  

Under de senaste åren har det kommit fram exempel på att den ekonomiska information som 
företag lämnar ifrån sig inte alltid ger en rättvisande bild av företagets ställning och 
framtidsutsikter. Redovisningsskandalerna i Enron, Worldcom och Parmalat är några kända 
exempel. Som en följd av att finansiella rapporter ofta innehåller förfalskad eller förvanskad 
information har krav ställts på mer tillförlitlig och jämförlig rapportering.   

Detta leder till ett behov av internationell harmonisering inom redovisningsreglerna. Ett stort 
tryck på harmonisering av regler kommer från företagens intressenter såsom ägare, 
leverantörer, kunder, kreditgivare och anställda samt från kapitalmarknaden, vilka vill ha 
gemensamma regler för att kunna göra jämförelser mellan företag från olika länder och 
branscher och på så sätt fatta ordentliga investeringsbeslut. Inflytandet från EU har på senare 
tid dominerat i Sverige. EU har som målsättning att skapa underlag för en enhetlig marknad 
och försöker få till stånd en öppen och effektiv kapitalmarknad som kan främja tillväxt och 
sysselsättning. En av förutsättningarna för en integrering av medlemsländerna är att 
redovisningen blir jämförbar, vilket ska ske genom en harmonisering av medlemsländernas 
redovisningslagstiftning. En utveckling av en harmonisering kan underlätta handeln i och 
utanför EU. Att få en gemensam redovisningsstandard världen över sparar pengar och ger en 
mer stabil jämförelsegrund.2 

1.2 Problem  
Detta har lett till att EU beslutat införa gemensamma redovisningsstandarder i Europa. EU har 
valt att anpassa det nya regelverket efter IASB:s normer. Förordningen som antogs 19 juli 
2002 innebär att alla noterade koncernföretag inom EU är skyldiga att upprätta sin 
koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandarder, IFRS. IFRS 3 behandlar 

                                                

 

1 Artsberg, 2003 
2 www.ey.com, 2006-01-03 

http://www.ey.com
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företagsförvärv och samgåenden. I samband med publiceringen av IFRS 3 ändrades även 
vissa regler i IAS 36, nedskrivningar, och IAS 38, immateriella tillgångar. De nya reglerna 
innebär att goodwill inte längre ska skrivas av. I stället ska redovisat värde omprövas varje år, 
eller vid behov, för att se om nedskrivningsbehov till verkligt värde föreligger.3 Det anges 
också att immateriella tillgångar ska anses ha en obestämd nyttjandeperiod om det inte finns 
någon förutsägbar gräns för tillgångens möjlighet att generera positiva kassaflöden. Kraven på 
upplysningar rörande kassagenererande enheter har också blivit betydligt mer omfattande.4  

De nya reglernas syfte är att skapa förutsättningar för en integrerad och effektiv 
kapitalmarknad genom att förbättra jämförbarheten av redovisningshandlingar på den inre 
marknaden, så att konkurrensen, värdepappershandeln, sammanslagningar, förvärv över 
nationsgränserna samt kapitalets rörlighet underlättas.5 De nya reglerna syftar också till att 
skapa förutsättningar för en gemensam redovisningsstandard världen över. I och med att den 
internationella jämförbarheten ökar genereras mer jämbördiga ”spelregler” i samband med 
företagsförvärv.6   

Alla företag som berörs av IFRS ska utifrån ett jämförelseår (2004) räkna om det årets siffror 
enligt de nya reglerna. Det finns dock inget krav på att denna jämförelsebalans ska publiceras 
i årsredovisningen. Jämförelseårets siffror i rapporterna som avges för år 2005 ska därmed 
vara omräknade och inte innehålla några goodwillavskrivningar. Genom att överge kravet på 
att skriva av goodwill och istället göra en årlig nedskrivningsprövning (impairment test) kan 
resultatet komma att påverkas hos många företag.7  

1.3 Problemformulering 
Detta leder oss fram till att vi har valt att undersöka följande frågeställning:  

 

Blir redovisningen mer öppen i och med övergången till IFRS och hur ser det ut i 
årsredovisningarna från år 2004? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att, utifrån en illustrativ studie över fem utvalda årsredovisningar 
från år 2004, se hur företagen valt att förbereda sig inför de nya IFRS-reglerna, samt hur de 
tillämpas i årsredovisningarna. Vi vill se om redovisningen i det här förberedande läget har 
blivit mer öppen och upplysande samt om den ger en mer rättvisande bild av företagen. 

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att undersöka fem företag som är noterade på Stockholms fondbörs vilka berörs av 
de nya IFRS-reglernas införande. I och med att de nya IFRS-reglerna är såpass omfattande har 
vi valt att avgränsa oss till dem som behandlar:  

 

IFRS 1 - Första gången företaget ska redovisa enligt de nya reglerna  

 

IFRS 3 - Rörelseförvärv   

 

IAS 36 - Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar   

 

IAS 38 - Särskiljning av immateriella tillgångar  

                                                

 

3 www.kpmg.se. 2005-12-08 
4 Nilsson, 2002 
5 www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l26040.htm, 2005-12-05 
6 www.kpmg.se, 2005-12-08 
7 Ibid. 

http://www.kpmg.se
http://www.kpmg.se
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Metod   

I detta kapitel vill vi redogöra för val av metod i bearbetning av problemområdet. Kapitlet 
inleds med en allmän redogörelse för olika vetenskapliga grunder. Vidare presenteras vårt 
metodval följt av vårt tillvägagångssätt där vi redogör för insamling och bearbetning av 
data samt motiv till vårt urval av årsredovisningar. Vi redogör för hur vi gått tillväga då vi 
sökt svar på våra problemformuleringar. 

  

När problemformuleringen har utarbetats väljs den uppläggning av undersökningen som 
passar bäst till problemet, antingen en beskrivande eller en förklarande. Efter att detta har 
gjorts är det dags att välja vilken metodansats som ska användas för att samla in information. 
Återigen är det problemformuleringen som styr vilken sorts metod man väljer.8  

Vi beskriver nedan de olika metodkomponenterna översiktligt för att sedan komma in på vårt 
val av metod till uppsatsen. 

2.1 Kunskapsteori 
Positivisterna menar att det finns en objektiv värld utanför oss själva och att denna verklighet 
kan studeras på ett objektivt sätt. Man betonar att kunskapsmålet är att hitta det generella i det 
specifika samt att det ska ge nytta och leda till en generalisering. Utgångspunkten är att allt 
kan studeras empiriskt utifrån våra sinnen och att alla påståenden och reflektioner ska 
betraktas som hypoteser som sedan testas via dessa studier. Vi kan sedan upparbeta kumulativ 
kunskap av denna objektiva värld.9  

Hermeneutiken menar att det inte finns någon objektiv social verklighet, det finns bara bilder 
av verkligheten. Dessa bilder kan enbart kartläggas genom att forskaren sätter sig in i hur 
människor tolkar och ger mening åt sociala fenomen. Tyngdpunkten har förskjutits från det 
objektiva till det subjektiva. Det som är viktigt är inte vad som faktiskt händer utan hur det 
tolkas. Det går inte att upparbeta kumulativ kunskap eftersom det finns så många olika sätt att 
tolka och förstå sociala fenomen. Allt måste förstås i sitt specifika sammanhang.10 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
En kvalitativt inriktad forskningsansats grundar sig på att forskaren försöker sätta sig in i den 
situation som ska studeras och sedan se världen utifrån det perspektivet. Metoden bygger på 
att samla in olika typer av data för att få en djupare förståelse för det problem som ska 
undersökas. En annan viktig del är att förstå problemets samband med helheten. Metoden är 
inte inriktad på att testa om informationen har en generell giltighet. Den kvalitativa metodens 
syfte är inte förklarande utan förstående. Därför använder man statistik i mycket liten 
utsträckning.11  

Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information. Den 
definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning vi valt. 
                                                

 

8 Jacobsen, 2002 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Holme, Solvang, 1997 
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Metoden avgör också själv vilka svar som är tänkbara. Det klassiska kvantitativa sättet att 
mäta är med frågeformuläret som har givna svarsalternativ. En sådan undersökning kräver att 
det som undersöks kan pressa in sin uppfattning av verkligheten i fasta svarsalternativ, vilka 
är definierade i förväg av en undersökare. Detta förutsätter i sin tur att den som utför 
forskningen har en kunskap om det fenomen han ska undersöka och att själva fenomenet är 
möjligt att strukturera.12  

2.3 Metodik 
En induktiv ansats går från empiri till teori. Idealet är en forskare som går ut i verkligheten, 
nästan helt utan förväntningar, samlar in all relevant information och till slut slår sig ner och 
systematiserar de data som forskaren har fått in. Med utgångspunkt från en sådan öppen 
ansats formuleras sedan teorierna.13 Vid en induktiv metod är målet att ingenting ska få 
begränsa vilken information som samlas in.14   

Den deduktiva ansatsen går från teori till empiri. Anhängare av denna strategi hävdar att det 
bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och 
därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med 
verkligheten. Förväntningarna bygger på tidigare empiriska rön och tidigare teorier.15   

Dessa två modeller brukar anses som uteslutande alternativ, men det kan vara svårt att pressa 
in all forskning i dem. Vid samhällsvetenskapliga undersökningar är det svårt att göra en klar 
distinktion mellan dessa ansatser eftersom de vanligtvis är invävda i varandra under hela 
processens gång. Man kan i stället använda sig av en kombination av dessa två ansatser. 
Denna kombination kallas abduktion och är speciellt vanlig vid fallstudier. 16   

Nationalencyklopedin anger följande vid en sökning på ordet abduktion: 

”...den benämning C.S. Peirce använde om den kreativa formuleringen av nya hypoteser vid 
förklaring av fakta som i initialskedet ter sig egendomliga (t.ex. det faktum att det finns fossila 
rester av fiskar långt in på land), men som sedan kan härledas deduktivt ur den 
nyformulerade hypotesen (att havet en gång gick så långt upp på land)”17 

Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, 
om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom iakttagelser 
av nya fall. Metoden blir således en kombination av induktion och deduktion men tillför också 
nya moment. Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 
successivt, dels justeras och förfinas även teorin. Genom inriktningen på underliggande 
mönster skiljer sig då abduktionen med fördel från de andra, enklare ansatserna. Skillnaden är 
att modellen även innehåller en förståelse. Abduktionen utgår från empiriska fakta, liksom 
induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger således närmare 
deduktionen. Under forskningsprocessen sker en växelverkande alternering mellan teori och 
empiri, som leder till att båda successivt omtolkas.18 

                                                

 

12 Holme, Solvang, 1997 
13 Jacobsen, 2002 
14 Alvesson, Sköldberg, 1994 
15 Jacobsen, 2002 
16 Alvesson, Sköldberg, 1994 
17 www.ne.se, 2005-12-21 
18 Alvesson, Sköldberg, 1994 

http://www.ne.se
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2.4 Reflekterande forskning 
Alvesson och Sköldberg skriver att:  

”Empirisk forskning präglad av reflektion utgår från en skepsis mot vad som vid en ytlig 
första anblick framstår som oproblematiska avspeglingar av hur verkligheten fungerar och är 
avbildad, samtidigt som man vidmakthåller tron på att studiet av lämpliga och genomtänkta 
utsnitt av denna verklighet kan ge viktigt underlag till en kunskapsbildning som öppnar 
snarare än sluter, ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer sanningar.”19  

Det finns två grundelement som kännetecknar reflekterande forskning: Tolkning och 
reflektion. Det första innebär att alla referenser till empirin är tolkningsresultat. Tolkningen 
hamnar i centrum för forskningsarbetet. Det andra elementet, reflektionen, innebär att 
blickarna vänds inåt mot forskarens egen person. Reflektion kan definieras som tolkning av 
tolkning. Tyngdpunkten i reflekterande forskning förskjuts alltså från hanterandet av ett 
empiriskt material mot att så långt som möjligt beakta de perceptuella, kognitiva, språkliga, 
politiska och kulturella förhållanden som bildar bakgrund till tolkningarna.20  

Ett viktigt inslag i den kvalitativa och kritiska forskningen är reflektion. Författarens eget 
tänkande, tolkande, språkanvändande och observerande baseras på någon form av teoretisk 
grund, vilket får konsekvenser för slutresultatet. Forskaren är inte bara författare, utan också 
skapare av en verklighetsbild genom sin tolkning av empirin.21  

2.5 Vårt val av metod 
Vi började med att arbeta fram en problemformulering som vi tyckte var intressant. Att ta 
fram denna är en viktig procedur i uppsatsarbetet. Genom en bra problemformulering 
avgränsas det som ska undersökas. Den uppläggning som vi ansåg passade bäst med vår 
uppsats var den beskrivande utformningen. Eftersom vi vill beskriva en situation under en 
viss tidpunkt kan vi ta ut ett tvärsnitt av empirin för att sedan se vilka förhållanden som då 
förekommer.22  

Det faller sig naturligast att använda sig av en kvalitativ metod i vår uppsats då metodens 
syfte är att skapa en djupare förståelse för det problem man vill studera. Inom ramarna för det 
kvalitativa tillvägagångssättet har vi beslutat oss för att basera vår empiriska undersökning på 
fem börsnoterade företags årsredovisningar. Genom en sådan studie får vi detaljerade och 
grundliga beskrivningar av aktuella företeelser. I vårt fall studerar vi införandet av IFRS i 
årsredovisningen. Den erhållna informationen har vi jämfört med teorin och även företagen 
sinsemellan. Vid teoristudierna och vid hanteringen av den information vi fick fram från 
årsredovisningarna var det våra tolkningar av denna information som fick stå i fokus. Vår 
undersökning har därmed en kvalitativ utgångspunkt.  

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar är det svårt att göra en klar distinktion mellan 
induktiv och deduktiv ansats eftersom de vanligtvis är invävda i varandra under hela 
processens gång. Genom att dra nytta av befintliga teorier enligt den deduktiva ansatsen, i 
detta fall de nya IFRS-reglerna, avser vi att undersöka de teoretiska påståendena empiriskt i 
årsredovisningarna. Vi använder oss även av induktion genom att det empiriska materialet 

                                                

 

19 Alvesson, Sköldberg, 1994 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Jacobsen, 2002 
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tolkas och sammanfogas i ett nytt teoretiskt sammanhang. Eftersom vår studie inrymmer en 
växelverkan mellan induktion och deduktion anser vi att vi haft en abduktiv ansats till 
forskningsfrågan.   

I slutet av uppsatsen redogör vi för våra reflektioner över de studerade företagen samt över  de 
nya redovisningsreglerna. Att kritiskt genomarbeta alla aspekter är en svår uppgift, men vi har 
eftersträvat att vara medvetna om vad som påverkar våra tankar och tolkningar, och vilka 
följder det kan ha fått för den färdiga uppsatsen. 

2.6 Urval av årsredovisningar för undersökningen 
Vi började med att leta på Internet efter de bolag som vi trodde skulle skriva om IFRS. Vi 
utgick från bolag noterade på Stockholms fondbörs och vars årsredovisningar hade publicerats 
2005. Vi fortsatte med att plocka ut ett tjugotal årsredovisningar som hade skrivit något om 
IFRS och om hur de hade tillämpat de nya reglerna i sin redovisning. Företagen kom från de 
flesta branscher och var av skiftande storlek. Genom att undersöka årsredovisningarna 
hoppades vi kunna urskilja vilka effekter införandet av IFRS samt ett antal IAS kommer att få 
för företagen.   

Då vi från början hade en idé att studera hur företagen valt att redovisa sina förvärvade 
varumärken i balansräkningen började vi att titta efter detta. Efter ett tag insåg vi att företagen 
kunde redovisa varumärken i balansräkningen men att de inte visade någon beräkning av 
detta. Då vi gick tillbaka till teorin och studerade reglerna på nytt framgick det att företagen 
inte var tvungna att publicera några uträkningar. De kunde alltså välja att publicera ett värde 
men de behövde inte tala om varför det gjorde det. Vi insåg också att publicerandet av en 
jämförelsebalans var frivillig i år och behövdes egentligen inte visas i årsredovisningen förrän 
nästa år.   

Vi valde då att ändra vårt problem och syfte i uppsatsen till att behandla vad företagen väljer 
att redovisa i år och om redovisningen har blivit mer öppen och upplysande i och med IFRS. 
Vi fortsatte med att välja ut fem företag vars bolag bäst passade in på vårt nyformulerade 
problem och vars årsredovisningar skulle skapa det empiriska underlag vi behövde. Vi valde 
att utgå från den tryckta årsredovisningen då vi skulle välja empiri, eftersom vi anser att den 
ger ett mer trovärdigt intryck av ett företag jämfört med en intervju. Det är ändå så att den 
information som finns tryckt inte går att ändra på i efterhand. Vår tolkning är styrande. Vid en 
intervju är det respondentens tolkning som är styrande. Vi anser att det inte går att lita till 
fullo på personliga intervjuer då respondenten i intervjun ger sin syn på hur informationen ska 
tolkas och hans åsikt kan vara färgad av lojaliteten till företaget. Han kan också välja att 
utelämna information som kan skada företaget och framställa det i sämre dager.   

2.7 Trovärdighetsdiskussion  
I en undersökning ska det finnas en metod för att samla in empiri. Empirin ska uppfylla två 
krav:  

1. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet)23  

Reliabilitet är ett mått på om mätningarna är korrekt gjorda. Om flera undersökare som 
använder sig av samma metod kommer fram till samma resultat, då har studien hög 

                                                

 

23 Jacobsen, 2002 



 

12

 
reliabilitet.24 Det är väldigt svårt att säga om en liknande undersökning gjord av andra skulle 
komma fram till samma resultat som vi gjorde. Reliabiliteten blir således väldigt svårbedömd 
i vår undersökning.   

2. Empirin måste vara giltig och relevant (validitet)25  

Validiteten innebär att man verkligen undersökt det som skulle undersökas och ingenting 
annat. För att skapa en hög validitet krävs det en hög reliabilitet. Validitet handlar om 
uppsatsens trovärdighet och om hur den överensstämmer med verkligheten. Man säger att det 
man mätt i ett fåtal årsredovisningar ska gälla för alla företags årsredovisningar.26 I den 
kvalitativa forskningen är varje fenomen beroende av situationen och därför unik för varje 
tillfälle. En naturlig följd av denna forskningsmetod blir därför en låg generaliserbarhet och 
närhet till det som studeras.27  

Våra resultat är en kombination av resonemang och slutsatser grundade i olika teorier, 
empiriskt arbete och egen analys av data. Med utgångspunkt i vad som undersökts och hur 
detta gjorts kan vi inte dra slutsatser som gäller för alla företag. I vår undersökning har vi inte 
för avsikt att ge något konkret svar på frågan vi ställer i problemformuleringen, eller att visa 
statistiska, generella svar. Vi kan bara uttala oss om de företag som ingår i studien.            

                                                

 

24 Thurén, 2002 
25 Jacobsen, 2002 
26 Ibid. 
27 Alvesson, Sköldberg, 1994 
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Teori   

Detta kapitel redogör för den teori och referensram som ligger till grund för uppsatsens 
problem. Teoridelen syftar till att ge den bakgrundsinformation som behövs för att förstå 
resten av uppsatsen. 

  

3.1 Redovisningens syfte och redovisningsprinciper 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till olika 
intressenter och då främst till intressenter utanför företaget. Bland intressenterna brukar 
ägarna inta en särställning. Skälet till detta är att deras ersättning bygger på vad som blir över 
sedan övriga intressenter fått sitt. De får aktieutdelning. De får oftast vetskap om hur stor 
denna ersättning blir genom företagens årsredovisningar.  Övriga intressenter som har ett 
direkt intresse av hur det går i företaget är långivare, leverantörer, kunder, anställda, 
konkurrenter samt stat och kommun. Olika intressenter har olika informationsbehov av 
redovisningen. Behovet varierar även inom exempelvis gruppen ägare. Informationsbehovet 
är också olika beroende på vilken typ av företag det är. Ett snabbväxande IT-företags 
intressenter lägger kanske större vikt på tillväxt. Medan man i mogna branscher lägger större 
vikt på lönsamhet. Det är också så att all produktion av redovisning kostar pengar och tar 
resurser i anspråk. Detta måste vägas mot den nytta som intressenterna kan tänkas ha.28  

Med redovisning menas ett företags finansiella transaktioner och den handlar oftast om 
processen i att koda, sammanställa och rapportera sådana transaktioner. Redovisning kan 
också ses som ett språk för att reducera osäkerhet hos organisationen och aktörerna på 
marknaden, en sorts stabilisator. Externredovisningen har tillkommit för att främst ta till vara 
aktieägares, långivares och kreditgivares intressen. På ett allmänt plan går det att säga att 
externredovisningen behöver innehålla data för att: öka tilliten mellan olika parter, ge 
investerarna information om den ekonomiska ställningen för att kunna bedöma förväntad risk 
och avkastning samt för att intressenter ska kunna bedöma ett företags existensberättigande.29 

3.1.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
IASB har med utgångspunkt från intressenternas informationsbehov formulerat ett antal så 
kallade informationskvalitativa egenskaper för redovisningens utformning:  

 

Begriplighet 

 

Aktualitet 

 

Relevans 

 

Tillförlitlighet 

 

Jämförbarhet  

Med begriplighet menas att ett minimikrav för att redovisningsinformationen ska vara 
relevant är att mottagaren förstår innebörden informationen. Detta beror till stor del på 

                                                

 

28 Smith, 2000 
29 Gröjer, 2002 
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mottagarens förkunskaper. Information som kan vara komplex för vissa användare inte ska 
uteslutas bara på den grunden om den är relevant för beslutsfattandet.30  

Med aktualitet menas att rapporter inte bör ges ut allt för långt efter redovisningsperiodens 
slut. Eller med allt för stora intervall om de ska få någon effekt på användarnas beslut. 
Årsredovisningens roll ligger främst i att bekräfta och komplettera den information som redan 
erhållits via andra kanaler så som kvartalsrapporter, pressreleaser och 
bokslutskommunikéer.31  

Huvudkriteriet är att informationen ska vara relevant. Begreppet handlar till största del om 
redovisningen ska vara användbar för beslut. Det finns en del personer som anser att 
redovisningen bara har en kosmetisk funktion. Redovisningsinformationen är relevant när den 
kan antas påverka användarnas beslutsfattande, antingen genom utvärdering av historiska 
händelser, bedömning av nuvarande förhållanden eller skattning av framtiden.32   

Förutom att redovisningsinformationen ska vara relevant ska den vara tillförlitlig. Den ska 
med andra ord inte vara vinklad eller förenad med fel på något sätt för att användaren ska 
våga lita på den. Redovisningen anses tillförlitlig om den avbildar rätt aspekter av denna 
verklighet och gör det på ett sätt som inte är alltför osäkert. Den ska ge en korrekt bild av 
verksamheten. Redovisningen ska även vara neutral, det vill säga den får inte väljas och 
presenteras på ett sätt att man medvetet försöker påverka beslutsfattandet i en viss given 
riktning.33  

Med jämförbarhet menas att man ska kunna jämföra samma företag över tiden samt kunna 
göra jämförelse mellan olika företag. För att det ska vara möjligt att jämföra företag över 
tiden måste redovisningsprinciper användas konsekvent. Vad det gäller jämförelser mellan 
företag har normgivarna ett särskilt ansvar att skapa enhetliga regler. Det måste finnas regler 
som behandlar lika händelser på ett likartat sätt. Standardisering är viktigt. När det gäller 
frågan om jämförbarhet kan en del bli löst genom att företagen i notinformationen presenterar 
den nya information som har blivit aktuell. Om företaget till exempel tvingas byta 
redovisningsprincip eller när företaget har möjlighet att välja mellan flera alternativa 
redovisningsmetoder är det speciellt viktigt att det finns en redogörelse för att ett val har 
inträffat, motiv för valet och vilka effekter det har.34  

Jämförbarhet mellan företag har en koppling till relevans. För att exempelvis investerare på 
aktiemarknaden ska kunna välja mellan aktier i olika företag med utgångspunkt från bland 
annat deras redovisningsmått krävs det att måtten är jämförbara. Investerarna måste kunna 
jämföra olika nyckeltal med varandra för att kunna bedöma vilket av företagen som är mest 
lönsamma. Det viktiga är att lika händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Intäkter 
och kostnader, tillgångar och skulder som representerar lika händelser, resurser och 
förpliktelser borde värderas till samma belopp i alla företag.35  

Vid avskrivning av goodwill som uppkommer vid företagsförvärv har det funnits anledning 
att misstänka att företagen inte redovisar på ett korrekt sätt. Jämförbarheten blir större om 

                                                

 

30 Smith, 2000 
31 Ibid. 
32 Artsberg, 2003 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Smith, 2000 
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företagen tvingas hålla sig till ett bestämt antal avskrivningsår eller hålla sig till särskilda 
villkor. I strikt mening innebär alltså kravet på jämförbarhet att lika händelser och tillstånd 
ska redovisas på samma sätt. En något mindre strikt definition av jämförbarhet är att 
investerare, kreditgivare och andra användare av redovisningen vet vilka spelregler som 
gäller. Intressenterna vet då att prognosunderlaget kanske inte är det bästa men ändå av 
jämförbar kvalitet för de företag de analyserar. 

3.1.2 Försiktighetsprincipen  
Europa har alltid varit präglat av kontinental redovisningspraxis, som förespråkar 
försiktighetsprincipen. Denna princip innebär att företagen värderar skulder högt och 
tillgångar lågt. I och med EU:s tillämpning av IAS/IFRS har ett steg tagits mot den 
anglosaxiska traditionen, vilket är den praxis som Nordamerika och Storbritannien tillämpar i 
sin redovisning. I Sverige har redovisningen länge följt försiktighetsprincipen men i och med 
övergången till IFRS har man istället rättvisande bild som ett riktmärke. Skillnaden 
däremellan ligger i att värdera sina tillgångar efter marknadsvärden istället för 
anskaffningsvärden. Rättvisande bild sätter läsarna av årsredovisningen i fokus och ser till at 
de inte vilseleds. Med andra ord åsidosätts andra principer för att läsarna ska få en mer 
rättvisande bild.36 Ända sedan redovisningsdebatten startade har försiktighetsprincipen varit 
viktig för Sverige. Betydelsen av försiktighetsprincipen kan kopplas ihop med beskattningen. 
Vid strikt tillämpning av försiktighetsprincipen blir ofta resultatet lägre än det verkliga 
resultatet. Företaget skjuter därmed en del av resultatet på framtiden. Genom denna princip 
har ett systematiskt fel medvetet införts i redovisningen.37 

3.1.3 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen innebär att företag ska matcha sina kostnader mot sina intäkter, det vill 
säga de ska först ta fram intäkterna för att sedan matcha och dra av kostnaderna från dessa. Ett 
stort problem med den här principen är att ta reda på när intäkterna och kostnaderna uppstod 
eller när de kommer att uppstå, det gäller att knyta dem till rätt period.38 Matchningsprincipen 
kommer ofta i strid med försiktighetsprincipen på grund av att den till exempel bokför senare 
än vad försiktighetsprincipen säger.39 

3.1.4 Rättvisande bild 
I årsredovisningslagen står det att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget.40 

Rättvisande bild innebär att redovisningen ska bygga på fakta. IFRS kräver att de finansiella 
rapporterna ska ge en rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning, finansiella resultat 
och kassaflöden. Detta begrepp innebär att användaren inte ska vilseledas. Balansräkning, 
resultaträkning och noter ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets 
ställning och resultat. Tilläggsupplysningar ska lämnas om det behövs för att ge en rättvisande 
bild. Om det finns avvikelser från allmänna råd eller rekommendationer från normgivande 
organ ska upplysningar om detta lämnas i en not.41  

Från början är uttrycket brittiskt och stod för ”a true and fair view”. Redovisningen ska bygga 
på fakta så långt som det är möjligt. Redovisare har en lång tradition av att prata om 
verifierbarhet, objektivitet och tillförlitlighet, Men fakta kan vara vilseledande och företag kan 

                                                

 

36 Artsberg, 2003 
37 Gröjer, 2002 
38 Ibid. 
39 Nilsson, 2002 
40 Gröjer, 2002 
41 www.lindebergs.se, 2005-11-23 
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luras utan att för den skull ljuga om informationen. Detta skulle vara möjligt om företagen 
själva fick bestämma vilka fakta som skulle presenteras och framförallt tiga om der som de 
inte vill presentera. Rättvisande bild ska vara ett begrepp som sätter användaren i fokus 
eftersom det är läsaren av årsredovisningen som inte ska vilseledas.42 

3.2 Balansräkningen 
Balansräkningen är en av bokslutets två huvuddelar. Den andra huvuddelen är 
resultaträkningen. Balansräkningen visar företagets finansiella ställning på bokslutsdagen. 
Med finansiell ställning menas förhållandet mellan företagets tillgångar och skulder. 
Balansräkningen visar den finansiella ställningen vid ett visst tillfälle, vid bokslutsdagens slut. 
Balansräkningen visar företagets nettoförmögenhet med en specifikation av vad denna 
förmögenhet består av.43   

Balansräkningen i sin tur består av tre huvuddelar:  

 

Tillgångar 

 

Skulder 

 

Eget kapital 

3.2.1 Tillgångar 
Alla resurser som ett företag har till sitt förfogande betraktas inte som tillgångar och redovisas 
inte som sådana i företagets balansräkning. Kunnig och lojal personal, goda bankkontakter 
och att företaget är känt för leveranssäkerhet och service är värdefulla resurser men får inte tas 
upp som tillgång i ett företags balansräkning.   

En tillgång definieras enligt IASB i Artsberg (2003) som:  

”En resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas 
innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.”44  

Det vi kan se är att definitionen innehåller flera kriterier. En tillgång måste uppfylla samtliga 
följande kriterier för att en tillgång ska föreligga:  

 

Resursen ska vara under företagets kontroll 

 

Resursen ska vara ett resultat av inträffade händelser 

 

Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden45  

Ett företags tillgångar delas in i två undergrupper. Dessa är anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar. Det finns flera olika synsätt vad det gäller att skilja mellan dessa. Ett 
synsätt utgår från att det är avsikten bakom innehavet som styr tillgångens klassificering. 
Avsikten med omsättningstillgångar är att de ska omvandlas eller omsättas till andra 
tillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som är avsedda att stadigvarande innehas 
eller brukas i verksamheten och ska behållas som de är. Ett annat synsätt innebär att tillgångar 
på högst ett år klassificeras som omsättningstillgångar, övriga är då anläggningstillgångar.46 

                                                

 

42 Artsberg, 2003 
43 Lundén, Ohlsson, 2003 
44 Artsberg, 2003 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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Enligt årsredovisningslagens fjärde kapitel delas anläggningstillgångar upp i tre 
undergrupper, vilka är:  

 
Materiella anläggningstillgångar 

 
Finansiella anläggningstillgångar 

 
Immateriella anläggningstillgångar47  

IASB har definierat vissa villkor, så laddade erkännandekriterier, som en tillgång ska uppfylla 
för att få tas in i redovisningen. I deras skrift ”framework for the preparation and presentation 
of financial statements” skriver de att:  

”En tillgång skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar ska som är förknippade med innehavet kommer att tillföras företaget och 
när dess anskaffningskostnad eller värde kan mätas på ett tillfredsställande sätt.”48 

3.2.2 Immateriella tillgångar 
En immateriell tillgång beskrivs enligt RR 15 i Artsberg som en:  

”… en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans…”49  

Ordet icke-monetär medför att finansiella tillgångar utesluts och orden utan fysisk substans 
leder till att materiella anläggningstillgångar inte kommer i fråga. För att ett företags utgifter 
ska kunna redovisas som en immateriell tillgång krävs vidare att det finns en specifik 
tillämpning i sikte samt att utgifterna måste kunna relateras till framtida 
inbetalningsöverskott. Dessutom måste anskaffningsvärdet kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Några exempel på immateriella resurser som uppfyller kriterierna för immateriella 
tillgångar och som därmed ska aktiveras är:50  

 

Goodwill 

 

Utgifter för forskning och utveckling 

 

Varumärken,  

 

Koncessioner, patent, licenser samt liknande rättigheter 

 

Utgifter för reklam och utbildning 

 

Kostnader för företagsetableringar  

 

Organisationskostnader 

 

Förskott för immateriella tillgångar51  

På grund av de relativt strikta regler som finns för immateriella tillgångar som uppstår i 
företaget har det utvecklats så att de flesta immateriella tillgångar som aktiveras kommer från 
förvärv. Reglerna för tillgångarna som uppstår i företaget går i stora drag ut på att tillgången 
ska innebära ekonomiska fördelar i framtiden och att anskaffningsvärdet ska kunna beräknas 
på ett trovärdigt sätt. Reglerna är dock inte tvingande vilket innebär att företagen själva får 
bestämma om de vill aktivera tillgången eller inte. Ur skattesynpunkt kan det vara förmånligt 

                                                

 

47 www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.htm#K6P1. 
48 Smith, 2000 
49 Artsberg, 2003 
50 Ibid. 
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att inte redovisa en tillgång utan i stället redovisa utgifterna som en kostnad när de 
uppkommer. För företag som går med vinst innebär en kostnad nu att skatten blir lägre detta 
år. Om kostnaderna i stället redovisas som en tillgång och som skrivs av under ett antal år får 
företaget vänta på skattereduktionen. Det finns en koppling mellan redovisning och 
beskattning och så länge den är kvar kommer företag att vara restriktiva med att redovisa 
utgifter som immateriella tillgångar.52  

Eftersom de immateriella tillgångarna blivit så stora generellt sätt, att de överstiger de 
materiella tillgångarna när det gäller investeringar, har värderingen blivit än mer viktig. 
Denna värdering sker genom uppskattning av framtida värden för företaget som tillgången 
förväntas generera. Då dessa värden uppskattas av företagen själva är risken för subjektivitet 
stor och det leder till en bristande jämförbarhet mellan företagen.53 Enligt RR 15 ska alla 
immateriella tillgångar som uppfyller kriterierna redovisas i balansräkningen oavsett om de 
förvärvats externt eller upparbetats internt, dock gäller särskilda kriterier för internt 
upparbetade tillgångar. Reglerna kring dessa säger att internt upparbetade värden i form av 
goodwill, varumärken, kundlistor och liknande inte får redovisas som tillgångar i 
balansräkningen. Detta medför att det enligt RR 15 bara är de förvärvade varumärkena som 
får redovisas i balansräkningen.54 

3.2.3 Goodwill 
Vid företagsförvärv upprättas en förvärvsanalys. I denna analys fastställs värdet av aktierna 
och marknadsvärdet av tillgångarna och skulderna i det förvärvade bolaget. Goodwill är den 
eventuella mellanskillnaden mellan det pris man betalat för de förvärvade aktierna och 
marknadsvärdet av tillgångarna och skulderna.55 Goodwill är det immateriella mervärde som 
ett företag är beredda att betala för dotterbolagets aktier på grund av exempelvis ett gott rykte, 
en stark marknadsposition, kundkontakter, varumärken etc.56 Anledningen till att ett 
goodwillvärde uppstår kan vara att vinstprognosen för de kommande åren i det förvärvade 
bolaget ser god ut vilket då kan ge en tillfredställande räntabilitet på eget kapital.57 All 
goodwill får inte aktiveras, dvs. redovisas som en tillgång i balansräkningen. Internt 
upparbetad goodwill, som exempelvis kan bestå av goda kund- och leverantörsrelationer, 
uppfyller inte kraven för att kunna redovisas som en tillgång och kan därmed inte aktiveras. 
Den goodwill som enligt normerna får aktiveras är förvärvad goodwill, som uppstår vid ett 
företagsköp. 58  

3.2.4 Avskrivningar 
Avskrivningar innebär att företaget delar upp tillgångars anskaffningsvärde vid förvärv under 
nyttjandeperioden och skrivs av enligt en förutbestämd plan. Nyttjandeperioden bestäms efter 
det antal år tillgången förväntas användas i företaget, vilket baseras på dess fysiska livslängd 
som kan anses vara den maximala livslängden. Denna kan dock förkortas då exempelvis 
teknisk utveckling kan göra tillgången omodern. Eftersom avskrivningar minskar en tillgångs 
värde och redovisas som en kostnad i resultaträkningen borde tillgångskontot minskas. I 
stället har praxis blivit en metod som gör att tillgångskontot visar anskaffningsvärdet ända till 
dess att tillgången avyttras. För att balansräkningen ska uppvisa en korrekt balansomslutning 
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har därför ett korrigeringskonto tillförts som benämns ackumulerade avskrivningar och visar 
de totala gjorda avskrivningarna. Syftet med denna metod är att alla historiska värden för 
tillgångarna sparas i balansräkningen, vilket leder till att företagen slipper föra en lika 
omfattande not på detta.59 

3.2.5 Nedskrivningar 
Om en anläggningstillgång vid bokslutsdagen är mindre värd än den redovisats till ska den 
skrivas ned till detta lägre värde. Ett krav för att en nedskrivning ska kunna göras är att 
värdeminskningen är bestående. Värdeminskningen ska vara kraftig och oförutsedd annars 
ska bara avskrivningsplanen göras om.60 För att underlätta värderingen ska goodwillen 
hänföras till kassagenererande enheter som innebär att varje enhet värderas för sig. 
Nedskrivningar ska göras över resultaträkningen.61 När en nedskrivning på goodwill sker ska 
koncernen redovisa en minskning av tillgångarna och en kostnad i resultaträkningen. Dessa 
nedskrivningar påverkar inte de enskilda bolagen eftersom goodwillen endast tas upp i 
koncernen, vilket får till följd att koncernens resultat blir lägre än de enskilda bolagens 
sammanlagda resultat. Följden av detta är inte att den minskade årsvinsten för koncernen 
måste ge effekter på koncernens egna kapital, eftersom koncernen varje år startar sin 
balansräkning från de enskilda bolagens balansräkningar. För att nedskrivningen ska påverka 
det egna kapitalet måste därför proceduren upprepas varje år genom att alla tidigare 
nedskrivningar elimineras från koncernens egna kapital.62 

3.2.6 Värdering av tillgångar 
De olika kategorierna av tillgångar värderas utefter olika principer. Grundregeln för 
anläggningstillgångar är att de ska värderas efter historiska anskaffningsvärden som justeras 
för eventuella av-, upp- eller nedskrivningar. Ett anskaffningsvärde innebär det som företaget 
betalat för tillgången plus de utgifter som köpet medförde.63 Enligt IASB och EU ska 
finansiella anläggningstillgångar värderas efter marknadsvärden. Dessa marknadsvärden ska 
också användas vid värdering av goodwill. Värdering till marknadsvärden härstamma från 
matchningsprincipen som är en del av den anglosaxiska redovisningstraditionen. 
Förespråkarna för denna metod anser att det ger en mer rättvisande bild av tillgångarnas rätta 
värde. En nackdel är att försiktighetsprincipen åsidosätts.64 

3.3 Regelverk och normgivande organ 

3.3.1 Bakgrund och historik 
Syftet med all lagstiftning är enligt en modern uppfattning att maximera samhällsnyttan. Två 
exempel på vad som bidrar till den nyttan kan vara rättssäkerhet och tillväxt i näringslivet. En 
vanligt tvistad fråga är hur normer för samhällsnyttan bör utformas samt av vem.65  

1995 trädde den nuvarande årsredovisningslagen, ÅRL i kraft och upphävde därmed de 
redovisningsbestämmelser som fanns i aktiebolagslagen, ABL. I och med ÅRL separerade 
man även redovisningsbestämmelserna ifrån associationsrättsliga lagar. Historiskt sett har 
däremot redovisningsbestämmelserna återfunnits i bokföringslagen, BFL, dels i 
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associationsrättslig lagstiftning. Den första aktiebolagsförordningen kom år 1848 med redan 
på 1600-talet kunde man se företag med aktiebolagsliknande struktur. BFL infördes 1929, och 
syftet med den var i första hand att ge skydd åt näringsidkarens borgenärer samt att skapa en 
bra grund för att möjliggöra kontroll av bokföringen. I den uppdaterade bokföringslag som 
kom 1976 utökades syftet. Förutom att tillvarata den bokföringsskyldiges behov att ha ordnad 
bokföring lades det till ett flertal andra intressenters intressen. I ÅRL från år 1995 återfinns 
den lagstiftning som är aktuell idag rörande redovisning, som gäller för alla fysiska och 
juridiska personer som enligt BFL är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med någon 
form av bokslut. Det finns med andra ord inte längre några separata bestämmelser för 
redovisning i den associationsrättsliga lagstiftningen. 1991 gavs det ut direktiv för att granska 
lagstiftningen kring redovisning, anledningen var den snabba utvecklingen både i Sverige och 
i övriga världen.66    

Sverige ingick 1994 ett ECC-avtal med EU vilket medförde att Sverige var tvungen att 
anpassa sin lagstiftning i enlighet med de direktiv som redan var framförhandlade mellan 
EU:s dåvarande medlemsländer. I och med detta fick den statliga redovisningskommittén i 
Sverige nya direktiv och arbetet bestod i att anpassa den svenska lagstiftningen till europarätt. 
Utöver detta vidgades kommitténs arbetsuppgifter till att bland annat hantera 
bokföringsnämndens ställning. Detta arbete resulterade i att bokföringsnämndens roll 
utvidgades till att ha det övergripande ansvaret för den kompletterande normgivningen. 
Bokföringsnämnden ska inte själv utforma redovisningsnormer utan det är tänkt att de ska ha 
en tillsynsroll liknande SEC i USA.67 

3.3.2 Anglosaxisk och kontinental redovisning 
Det är svårt att harmonisera den globala redovisningen. Detta beror på att det finns två starkt 
skiljda redovisningskulturer. Dessa är den anglosaxiska redovisningstraditionen och den 
kontinentala redovisningstraditionen. De länder som hör till den anglosaxiska skolan är: 
England, USA, Canada, Skottland, Wales, Australien, Nya Zeeland. De som hör till den 
kontinentala är: Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien. Sverige, Holland och Japan ligger 
mittemellan de båda traditionerna. IASB:s standarder anses ligga närmast den anglosaxiska 
traditionen.68 Den anglosaxiska traditionens uppfattning är att redovisningens reglering ska 
ske genom privata initiativ och att redovisning främst är en fråga för företagets ägare och 
företagsledningen. Finansiering för företagen har till största delen skett genom 
aktiemarknaden. Den kontinentala traditionens uppfattning är att reglering ska ske genom 
statlig lagstiftning. Här är det intressentmodellen som ligger som grund för redovisningens 
mottagare. Finansiering för företagen sker genom lån, oftast av banker. De skiljer sig också åt 
vad det gäller värderingen av företagets tillgångar. Då den anglosaxiska traditionen värderar 
utifrån bland annat försäljningsvärden medan den kontinentala utgår från anskaffningsvärden 
med avdrag för värdeminskningar.69   

3.3.3 Svenska normgivare inom redovisningen 
Det finns i Sverige många olika organ som under åren agerat som normgivare. BFN inrättades 
1976 som ett organ som bland annat skulle tolka begreppet god redovisningssed. BFN har haft 
hand om bokföringstekniska frågor men från och med 1999 har staten gett BFN befogenheten 
att ha det övergripande ansvaret för normbildningen inom redovisningsområdet.70 
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Rekommendationer i egentliga redovisningsfrågor i framförallt mättekniska frågor har istället 
publicerats av FAR:s redovisningskommitté och sedan av RR. Normer har även i mindre 
utsträckning utarbetats av NBK, av SFF och av olika branschorganisationer.71  

FAR är den äldsta av de privata normgivarna. Ursprungligen hade FAR:s styrelse hand om att 
ge redovisningsrekommendationer. Det var däremot inget organiserat arbete i 
redovisningsfrågor som styrelsen bedrev utan det var vid enstaka tillfällen, om någon hade 
begärt ett uttalande, som man kunde ta upp en fråga. Under mitten av 1980-talet fick 
kommittén auktoritetsproblem och FAR tog då initiativet till att bilda ett partsammansatt 
organ. I och med detta bildades 1989 RR genom tillkomsten av stiftelsen för utvecklande av 
god redovisningssed. Stiftaren var staten genom BFN, auktoriserade revisorer genom FAR, 
som övertog stiftelsens uppgifter och de ekonomiska resurserna förstärktes väsentligt.72  

RR:s arbete har i första hand varit inriktat mot börsnoterade bolag. Enligt ett noteringsavtal 
med Stockholms Fondbörs kan börsbolag inte utan särskild motivering avvika från rådets 
rekommendationer. Efter att EU beslutat att IAS och IFRS ska gälla för noterade företag från 
och med 2005 har RR slutat att ta fram nya normer. I stället har arbetet koncentrerats till att 
handha tillämpningsfrågor och efterlevnadsfrågor.73 

3.3.4 Internationell normgivning 
I Sverige har redovisningsprinciperna förändrats mycket över tiden och kommer med all 
sannolikhet att fortsätta förändras. Sverige är ett land som är beroende av den internationella 
handeln och kapitalförsörjningen. I och med detta påverkas den svenska redovisningen av 
internationella strömningar inom dessa områden. De som haft störst inflytande på Sverige är 
Tyskland och USA. På senare tid har även EU haft stort inflytande. Sverige kunde på grund 
av sent medlemskap i EU inte vara med och förhandla om redovisningsdirektiven och därmed 
inte få gehör för nationella lösningar utan fick acceptera de som var framförhandlade. På 
områden som värderingsprinciper och informationsgivning inom redovisningen har USA varit 
en förebild för Sverige. USA har även påverkat Sverige gällande hur organiseringen av 
normgivningen inom redovisningen ska utformas. Bildandet av FAR:s redovisningskommitté 
skedde på 1950-talet med intryck från USA. Inom FAR bildades en helt privat 
redovisningskommitté som enbart bestod av revisorer, vilka agerade som normgivare inom 
redovisningen. Även detta var en influens från USA.74  

3.3.5 IASB och FASB 
IASB som före 2001 hette IASC är en internationell privat organisation som sedan 1973 
arbetar för att förbättra och harmonisera världens redovisning. Målsättningen för IASB är att i 
samarbete med nationella normbildare världen runt åstadkomma redovisningsnormer som 
accepteras globalt. Målsättningen är även att publicera redovisningsnormer IFRS, tidigare 
IAS som förväntas bli internationellt accepterade.75 Alla beslut som fattas inom 
organisationen tas av styrelsens 14 medlemmar, vilka utses av representanter från olika delar 
världsdelar för att förutsättningarna på detta sätt ska bli bättre för att bibehålla en oberoende 
organisation. 76 IASB är dominerad av de större utvecklade västländerna.77 På senare tid har 
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IASB vunnit stor prestigeseger genom att EU har beslutat att förlita sig på IASB:s arbete 
kring redovisningens harmonisering. Ett skäl till att reglera redovisningen på den 
internationella nivån är att harmonisera olika länders redovisning.78  

FASB har varit den privata sektorns normgivande organ i USA sedan 1973. Dess syfte är att 
etablera redovisningsstandards för finansiell rapportering. Genom FASB:s dominerande roll 
på den amerikanska marknaden har de även ett betydande inflytande över den internationella 
redovisningen. FASB är idag den organisation som har mest inflytande, inte bara i USA utan i 
kraft av sina resurser och framförhållning också i resten av världen. Detta medför att FASB är 
viktig för Sverige även om RR i första hand följer IASB:s normer och referensramar. FASB:s 
normer blev snabbt accepterad redovisning i USA medan IASB har fått kämpa med att 
legitimera sig som normgivare. FASB:s rekommendationer om nedskrivningar av goodwill, 
FAS 142, har påverkat IASB i deras utformning av IAS 36. FAS 142, utgiven av FASB, 
infördes i USA 2001 och innehåller rekommendationer som behandlar värderingen av 
immateriella tillgångar. I stora drag går rekommendationen ut på att värdera immateriella 
tillgångar till marknadsvärden och att avskrivningar på goodwill förbjuds, samtidigt som 
regelbundna nedskrivningstest ska göras på dessa. Att värdera till marknadsvärden är typiskt 
för den amerikanska redovisningen medan den europeiska redovisningen följer 
försiktighetsprincipen, I och med att EU antar IASB:s regler innebär detta att EU släpper på 
försiktighetsprincipen och närmar sig den amerikanska redovisningen.79 

3.4 De nya reglerna - IAS/IFRS 
IAS/IFRS är de redovisningsregler som tagits fram av tidigare IASC och nuvarande IASB och 
som från och med 2005 skall följas av alla noterade bolag i EU. Eftersom den svenska 
lagstiftningen är underordnad EU:s lagstiftning innebär detta att reglerna även gäller i  
Sverige.80 

3.4.1 IFRS 1 – Anpassning till de nya reglerna 
IFRS 1 är den första helt nya standarden som IASB publicerat. Den publicerades i juni 2003. 
Den reglerar hur företag som för första gången upprättar en fullständig koncernredovisning 
enligt IFRS ska göra vid övergången till detta nya regelverk. Den ersätter de övergångsregler 
som finns i de enskilda standarderna. IFRS 1 är generell och gäller för alla företag som vid 
något tillfälle i framtiden någonstans i världen upprättar finansiella rapporter enligt IFRS. Den 
ersätter den tidigare SIC 8. Alla noterade svenska företag berörs av IFRS 1 eftersom det 
tidigare inte varit möjligt att tillämpa alla IAS, dvs. räkenskapsåret 2005 är det första 
verksamhetsår för vilket man publicerar en fullständig IFRS-redovisning för koncernen. IFRS 
1 omfattar de finansiella rapporter som enligt IFRS (IAS 1/RR 22) ska ingå i 
koncernredovisningen för 2005. Den omfattar också delårsrapporterna för 2005 samt ställer 
krav på en öppningsbalans per 1 januari 2004. Ett företag ska förklara hur övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat företagens ställning, resultat 
och kassaflöden. Syftet är att läsaren ska förstå effekten av väsentliga ändringar. De krav som 
uppställs i IFRS 1 är utöver de upplysningar som ska lämnas enligt de IFRS som ska 
tillämpas.81 
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3.4.2 IFRS 3 - Rörelseförvärv 
Den 31 mars 2004 publicerade IASB ett antal nya standarder. En av dessa var IFRS 3-
Business Combinations. IFRS 3 innebär att avskrivning inte längre får göras av goodwill och 
vissa andra immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd. Liksom tidigare 
skall goodwill testas för nedskrivning, med förändringen att det skall ske varje år och inte 
bara när det finns indikationer på värdeminskning. Man får i enlighet även med nuvarande 
regler inte heller skriva upp goodwill eller återföra nedskrivningar vid en senare omvärdering. 
Vid införandet av IFRS 3 försvinner också möjligheten att använda sig av poolningsmetoden i 
de fall det tidigare varit tillämpligt.82 

IFRS 3 ersätter IAS 22 som upphör att gälla när IFRS började tillämpas den 1 januari år 2005. 
IFRS 3 är en anpassning till motsvarande regler i USA och ska underlätta vid företagsförvärv 
världen över. Standarden innebär förändringar vid redovisning av företagsförvärv. Enligt 
IFRS 3 får inte goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk 
livslängd skrivas av längre. Dessa tillgångar kan vid behov skrivas ned genom en årlig 
nedskrivningsprövning, impairment test. Om ett företag klarar sina impairment tests utan 
nedskrivning kommer nettovinsten att öka. Om det förvärvade dotterbolaget inte utvecklats 
som väntat kan koncernens resultat ändras kraftigt som en följd av goodwillnedskrivningar.83 

Vid företagsförvärv måste man tidigt bestämma i vilken omfattning köpeskillingen är 
hänförlig till enskilda tillgångar såsom varumärken, patent, kundrelationer etc. eftersom dessa 
ska värderas och redovisas separat i balansräkningen. Vissa av dessa tillgångar ska avskrivas 
över sin ekonomiska livslängd. Värdet på dem som har en obestämd ekonomisk livslängd ska 
årligen testas.84 Genom IFRS 3 ska det bli tydligare att urskilja vilka tillgångar, förutom 
goodwill, ett företag har införskaffat samt om de är lönsamma för företaget. Om tillgångarna 
inte bidrar till ett företags lönsamhet ska de istället redovisas som en kostnad.85 

IFRS 3 ställer omfattande krav på upplysningar i samband med gjorda förvärv, och därefter 
vad det gäller nedskrivningar och bokförda värden. Syftet med upplysningarna är att ge 
användarna av de finansiella rapporterna en möjlighet att utvärdera omfattningen och de 
finansiella effekterna av varje företagsförvärv under perioden. Exempelvis ska upplysningar 
lämnas om anskaffningsvärdets olika komponenter och vilka immateriella tillgångar förutom 
goodwill som har redovisats.86 

3.4.3 IAS 36 - Nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar 
IAS 36 handlar om nedskrivningar av tillgångar och hur beloppen ska fastställas och 
överensstämmer med RR 17. I och med denna regel måste företaget vid varje bokslutstillfälle 
undersöka om tillgångarna minskat i värde gentemot anskaffningsvärdet. Det värde som det 
blir aktuellt att skriva ner till är återvinningsvärdet, som definieras som det högsta av 
försäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Eftersom goodwill inte går att sälja blir 
nyttjandevärdet det enda värdet som kan bli aktuellt som ett nedskrivningsbelopp. Värdet 
innebär nuvärdet av alla framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera inklusive det 
eventuella restvärdet vid en framtida försäljning. De faktorer som gör att en tillgång kan 
minska i värde under året kan vara både externa och interna. De externa faktorerna kan till 
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exempel vara att marknadsvärdet på tillgången har minskat eller att diskonteringsräntan som 
påverkar nuvärdet av tillgångarna har ändrats. Interna anledningar till att skriva ner en tillgång 
kan vara blivit tekniskt föråldrad eller skadad. En annan anledning vara att avkastningen på 
tillgången varit lägre än den man kalkylerat vid tidigare nedskrivningstest.87 Vid 
prognostiseringen av tillgångens kassaflöde är det företagsledningens bedömning om vilket 
kassaflöde tillgången kommer att generera som är relevant och inte marknadens bedömning. I 
praktiken tar man dock hänsyn till marknadens förväntningar.88 

3.4.4 IAS 38 - Särskiljning av immateriella tillgångar 
Detta är en generell rekommendation som behandlar redovisning av internt utvecklade 
immateriella tillgångar såväl som redovisning av kostnader för forskning och utveckling. I 
IAS 38 anges vissa typer av immateriella tillgångar som inte får aktiveras i balansräkningen, 
då kontrollen över tillgången anses osäker. Exempel på detta är personalens kompetens, 
anställningskontrakt, kundregister, marknadsandelar och kundrelationer.89   

En immateriell tillgång ska redovisas när det är troligt att framtida ekonomiska fördelar 
hänförliga till tillgången kommer att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. En immateriell tillgång tas initialt upp till anskaffningsvärdet. Internt 
genererad goodwill ska aldrig redovisas som en immateriell tillgång. Detta gäller även internt 
genererade varumärken, publiceringsrättigheter, kundregister och liknande nyttigheter. 
Utgifter för forskning ska inte redovisas som en immateriell tillång utan de ska kostnadsföras 
i takt med att de uppstår. Enligt huvudregeln redovisas en immateriell tillgång till ackumulerat 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.90  

En stor förändring som följer genom övergången till IFRS är att det kommer att ställas större 
krav på företagen att särskilja identifierbara immateriella tillgångar från renodlad goodwill vid 
förvärv. Detta görs i samband med nedskrivningsprövningen för företagets samtliga tillgångar 
i balansräkningen. I den ska man då fastställa om det går att hänföra förvärvad goodwill till 
den nedskrivningsprövade tillgången. Går det att hänföra den förvärvade goodwillen ska en 
bedömning ske på hur stor del som kan hänföras till den kassagenererande tillgången samt att 
en nedskrivning av tillgångens återvinningsvärde ska ske om marknadsvärdet är lägre än det 
redovisade värdet. I första hand ska anförd goodwill till tillgången skrivas ned om en sådan 
skillnad har uppstått. Efter det skrivs övriga tillgångar ned utifrån dess redovisade storlek.91   

Om följande kriterier uppfylls får den immateriella tillgången inte redovisas som goodwill:  

 

Det förvärvade företaget har antingen nyttjanderätt eller äganderätt genom avtal eller 
lagstiftning till tillgångarna. 

 

Det går att separera och säljas 

 

Det går att beräkna eller fastställa den immateriella tillgångens verkliga värde på ett 
tillförlitligt sätt92    
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Exempel på identifierbara immateriella tillgångar:   

 
Varumärken 

 
Icke patenterad teknologi 

 
Domännamn på Internet 

 
Databaser 

 
Konkursbegränsingsavtal 

 
Licenser 

 
Kundlistor 

 
Royalty 

 

Kundkontakt 

 

Leasingavtal  

 

Kundrelationer 

 

Bygglov och liknande tillstånd 

 

Leverantörsrelationer 

 

Franchiseavtal 

 

Patent 

 

Sändningsrättigheter 

 

Programvara 

 

Användarrättigheter 

 

Importkvoter 

 

Anställningskontrakt   

Om det inte går att föra samman goodwill med någon kassagenererande intäkt som är föremål 
för prövning skall en bedömning av vilken enhet som är minst kassagenererande göras och till 
den tillföra goodwillen. Ett resultat av den tydligare särskiljningen av immateriella tillgångar 
är att posten goodwill kommer att minska.93 Immateriella tillgångar ska värderas till verkligt 
värde som fastställs med ledning av: Priset på en aktiv marknad såsom den definieras i IAS 
38, Immateriella tillgångar. Om någon aktiv marknad inte föreligger utgörs beloppet av det 
pris som beräknas kunna erhållas vid försäljning av tillgången mellan kunniga parter.94   

                                                

 

93 www.kpmg.se/pages/101345.html, 2005-12-07 
94 www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Sweden/IFRSGuide3Verkligavardeniforvarvsanalysen, 2005-11-22  

http://www.kpmg.se/pages/101345.html
http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Sweden/IFRSGuide3Verkligavardeniforvarvsanalysen
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Empiri och Analys     

I detta kapitel presenterar vi de företag och de årsredovisningar vi studerat samt redovisar 
vad företagen skriver om övergången till IFRS i sina årsredovisningar. Vi analyserar 
empirin med utgångspunkt i vår referensram samt gör tolkningar av de resultat vi 
framlägger. Vi har valt att visa empiri och analys i samma kapitel för att på så sätt ge en 
mer lättläst bild av hur företagen valt att redovisa enligt IFRS-reglerna. 

  

4.1 Undersökning av IFRS och IAS i företagens årsredovisningar 
De företag vi valt att studera närmare är:  

 

SCA  

 

Glocalnet 

 

Cloetta Fazer 

 

Haldex 

 

Lagercrantz Group  

4.2 SCA i årsredovisningen 
SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är ett internationellt pappersföretag som producerar 
och säljer absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Västeuropa 
är SCA:s huvudmarknad men bolaget har även starka positioner inom vissa segment i 
Nordamerika. Expansionen sker genom selektiva förvärv, främst inom hygienprodukter och 
förpackningar. Nettoomsättningen för 2004 uppgick till 90 mdkr. Resultat efter skatt var 3,6 
mdkr. Det totala antalet anställda uppgick i början av 2005 till ca 50 000 i ett femtiotal 
länder.95  

SCA skriver i sin årsredovisning för 2004:  

”Not 33 Övergången till IAS/IFRS 2005.  
Enligt beslut som fattats inom Europeiska Unionen, EU, skall noterade bolag upprätta sin 
koncernredovisning enligt internationella redovisningsprinciper fastställda av International 
Accounting Standards Board, IASB. Dessa principer presenteras i standarder benämnda IAS, 
International Accounting Standards (fastställda före 2002) och IFRS, International Financial 
Reporting Standards (fastställda från och med 2003). Till dessa standarder finns även 
tolkningar utgivna och presenterade i dokument benämnda SIC respektive IFRIC. EU skall 
godkänna IASB:s standarder och tolkningar innan de tas in i EU:s regelverk. EU har ännu 
inte godkänt alla delar av IAS 39, Finansiella Instrument: Redovisning och Värdering. Dessa 
delar har ingen påverkan på SCA. Från 2005 kommer SCA att upprätta sin 
koncernredovisning enligt dessa internationella redovisningsprinciper. 2004 års 
årsredovisning är därför den sista rapport SCA upprättar enligt de principer som framgår av 
Redovisningsrådets rekommendationer (RR). RR har under senare år i hög grad kommit att 
anpassas till IAS, varför stora delar av IASB:s regelverk redan tillämpas av SCA. Några 

                                                

 

95 SCA årsredovisning 2004 
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väsentliga skillnader finns dock, där SCA:s redovisning i hög grad kommer att påverkas av 
övergången. IFRS 3, om koncernredovisning, skiljer sig på väsentliga punkter från RR1. IFRS 
1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, innehåller regler för 
övergången från tidigare tillämpade regler till IAS/IFRS. Dessa övergångsregler innebär 
bland annat att SCA:s redovisning av ersättning till anställda, som gjorts enligt IAS 19 sedan 
1999, ändå kommer att påverkas. Enligt IFRS 1 behöver endast ett jämförelseår upprättas 
enligt IAS/IFRS:s regelverk. SCA kommer därför att även i fortsättningen redovisa 2003 
enligt nu gällande regler. Övergångsdatum för redovisning enligt IAS/IFRS är därför 1 
januari 2004.”96  

”…IFRS 1 innehåller särskilda övergångsregler som får tillämpas första gången ett företag 
tillämpar IAS/IFRS:  

 

Vid övergången kan ett företag välja att tillämpa reglerna i IFRS 3, Företagsförvärv 
och koncernredovisning, framåtriktat från övergångsdagen. SCA har valt att tillämpa 
denna övergångsregel. 

 

IFRS 1 tillåter att ett företag värderar sina anläggningstillgångar till verkligt värde 
per övergångsdagen och använder detta värde som anskaffningskostnad i den 
fortsatta redovisningen. SCA har valt att inte tillämpa denna övergångsregel. 

 

Regler för redovisning av försäkringskontrakt. Ej tillämpligt för SCA. Däremot finns 
en verbal beskrivning av IAS 39s effekter på öppningsbalansen 2005-01-01 
presenterad i slutet av denna not. Nuvarande balans- och resultaträkningar har 
använts som utgångspunkt i avstämningen. Dessa räkningar är uppställda på något 
annorlunda sätt enligt IAS/IFRS. Den redovisning som presenteras nedan är gjord i 
enlighet med nu gällande IAS/IFRS-standarder. Nya standarder och tolkningar kan 
komma att publiceras under 2005. Dessa kan komma att påverka de 
övergångseffekter som redovisas här…”97  

Detta skriver SCA i notsystemet:  

”… Not a. Goodwill: 
Enligt IFRS 3 får goodwill inte skrivas av. Goodwill, liksom övriga immateriella tillgångar 
med obestämbar livslängd, skall istället varje år testas för att fastställa om ett 
nedskrivningsbehov föreligger. SCA har genomfört sådant test och konstaterat att något 
nedskrivningsbehov inte föreligger. Regeln att inte skriva av goodwill skall tillämpas 
framåtriktat från övergångsdagen. Detta innebär att nettovärdet på befintlig goodwill per 
2004-01-01 kommer att betraktas som nytt anskaffningsvärde för denna. Goodwill redovisas 
härefter till anskaffningsvärde, justerat för eventuella nedskrivningar. Avskrivningar gjorda 
under 2004, 1,213 Mkr, återlägges…”98  

”… Not b. Varumärken: 
Enligt IAS 38 kan varumärken ha en obestämbar livslängd. Dessa varumärken skall inte 
skrivas av utan testas istället varje år för att fastställa om ett nedskrivningsbehov föreligger, 
på samma sätt som för goodwill. SCA har identifierat och värderat ett antal varumärken i de 
förvärv som gjorts under 2004. Vissa av dessa har så stark ställning inom sina områden, att 
en begränsad livslängd ur SCA:s perspektiv inte kan bestämmas. I enlighet med svenska 
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regler har avskrivning på dessa varumärken gjorts under 2004. Dessa avskrivningar 
återläggs. Totalt anskaffningsvärde på varumärken med obestämbar livslängd är 1.014Mkr”99  

Under rubriken tillgångar i balansräkningen som har omräknats med IFRS justeringarna 2004-
12-31, har SCA redovisat goodwill som en post och patent, varumärke och liknande som en 
andra post. Goodwillen ökas med 1,2 mdkr till 17,1 mdkr som en effekt av IFRS införandet. 
Posten patent, varumärken och liknande ökar med 28 mkr till 2 mdkr. I rubriken rörelsens 
kostnader i resultaträkningen justeras avskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
ner med 1,2 mdkr till 6,2 mdkr. Årets nettoresultat ökar efter IFRS-justeringarna med 1.5 
mdkr till 5,2 mdkr.100 

4.2.1 Analys av SCA 
SCA skriver i sin årsredovisning att de från och med 2005 kommer att upprätta sin 
koncernredovisning enligt IFRS. Enligt IFRS 1 behöver de endast upprätta ett jämförelseår, 
de jämför då 2004 med 2005. SCA:s övergångsdatum för redovisning enligt IAS/IFRS blir 
därmed 1 januari 2004. Vidare skriver SCA att de tillämpat reglerna i IFRS 3, företagsförvärv 
och koncernredovisning som framåtriktad från och med övergångsdatumet enligt 
övergångsreglerna i IFRS 1.   

SCA menar att de redan tillämpar stora delar av IASB:s regelverk då de hittills upprättat 
årsredovisningarna enligt redovisningsrådets rekommendationer som under senare år i hög 
grad har anpassat sig till IASB:s regelverk. Några väsentliga skillnader finns dock där SCA:s 
redovisning i hög grad kommer att påverkas av övergången, dessa skillnader påpekar SCA till 
största delen ligger inom IAS 39, IAS 41 och IFRS 3.   

Vi tolkar att ökningen med 28 mkr på posten patent, varumärken och liknande utgör de 
identifierade förvärvade varumärken vilka har en obestämd livslängd.   

I noten om varumärken skriver SCA att de i de förvärv som gjorts under 2004 identifierat och 
värderat ett antal varumärken. SCA menar att vissa av dessa har en så stark ställning inom 
sina områden att en begränsad livslängd inte kan bestämmas och då, enligt IAS 38 varumärke 
med obestämbar livslängd, inte behöver skrivas av. I resultaträkningen ökar SCA posten 
patent, varumärken och liknande med 28 mkr till 2 mdkr. Vi anser att SCA har gjort ett mer 
trovärdigt arbete i bedömningen av varumärkesvärderingen då de valt att endast föra tillbaka 
28 mkr, ett i detta sammanhang obetydligt belopp, vilket pekar på att de verkligen har gjort en 
trovärdig beräkning av varumärkesvärdet. De kunde ha valt att inte föra tillbaka några pengar 
alls eller att klassificera alla varumärken att ha bestämd livslängd. Att ändå välja att föra 
tillbaka ett mindre belopp pekar på att beräkningen verkligen gjorts. De skriver av patent, 
varumärken och liknande i resultaträkningen, men att de ändå valt att visa en omklassificering 
pekar på en öppnare redovisning.  

I noteringen till goodwill skriver SCA att de genomfört ett test om något nedskrivningsbehov 
av goodwill föreligger. De har i det testet konstaterat att något nedskrivningsbehov inte 
föreligger. I och med det menar SCA att deras goodwill är korrekt värderad. Goodwillens 
värde är 17,1 mdkr. Vi saknar en beräkning som visar hur de gått till väga då de utfört sin 
värdering av goodwill. Vi kan inte se att SCA gjort någon ytterligare särskiljning av 
immateriella tillgånga än de som redan finns, nämligen goodwill och patent, varumärken och 
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liknande”. Vi tycker att de åtminstone, för tydlighetens skull, kunde ha hållit isär och särskiljt 
patent, varumärken och liknande från varandra.   

Regeln att inte skriva av goodwill har tillämpats framåtriktad från övergångsdagen vilket 
innebär att SCA:s nettovärde på befintlig goodwill per 2004-01-01 kommer att betraktas som 
nytt anskaffningsvärde och att de kommer att redovisa goodwillen till anskaffningsvärdet 
justerat för eventuella nedskrivningar.   

Skillnaderna från tidigare redovisningar som SCA skriver om ligger till stor del inom IFRS 3 
och goodwill. Mindre avskrivningar ger ett högre resultat. Nettoresultatet kan vi se har ökat 
med 1 553 mkr till 5 192 mkr, där återläggandet av goodwillavskrivningen utgör nästan hela 
resultatökningen. Alltså innebär IFRS införandet att SCA redovisar en 43 % högre vinst.   

Någon ytterligare särskiljning av immateriella tillgångar än vad som redovisas innan IFRS 
omräkningen kan vi inte se utan det är densamma och enda post som finns kvar: patent, 
varumärken och liknande.   

Vi kan inte se om de identifierade varumärkena med obestämd livslängd utgör en stor eller 
liten del av de tidigare förvärvade varumärkena vilket vi kunde ha gjort om särskiljning hade 
gjorts. Vi tycker att det vore önskvärt att SCA redovisar en särskiljning av varumärken med 
obestämd eller bestämd livslängd. Det ger en öppnare och tydligare redovisning. 

4.3 Glocalnet i årsredovisningen 
Glocalnet är ett företag som utvecklar och marknadsför telekomtjänster inom fast och mobil 
teknologi samt Internetaccess. Bolaget är Sveriges tredje största kompletta teleoperatör på 
privatmarknaden efter Telia och Tele 2 med drygt 500 000 användare. Som den ledande 
utmanaren prioriteras funktionella och prisvärda tjänster till den breda privatmarknaden. 
Hösten 2004 inledde företaget en aggressiv bredbandssatsning genom att erbjuda priser som 
ligger långt under konkurrenternas. Målet är att bli Sveriges tredje största bredandsleverantör. 
Företaget har omkring 90 anställda och aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.  
Intäkterna under 2004 uppgick till 976 mkr, en ökning med 12 procent jämfört med 
föregående år, detta tack vare den i genomsnitt större kundbasen under året. Årets resultat 
uppgick till 3 mkr, vilket var en minskning med 55 mkr jämfört med året innan.101  

Glocalnet skriver följande i sin årsredovisning:  

”Påverkan av övergång till IFRS: Från den 1 januari 2005 kommer Glocalnet att följa 
International Financial Reporting standards (IFRS, tidigare IAS). Årsredovisningen för 2004 
blir därför den sista som upprättas enligt Redovisningsrådets tidigare rekommendationer. I 
juni införde EU:s ministerråd de så kallade International Accounting  Standards (”IAS”), 
numera International Financial Reporting Standards (”IFRS”) reglerna, vilket innebär att 
samtliga noterade bolag inom unionen skall upprätta konsoliderade räkenskaper i enlighet 
med IAS/IFRS. Glocalnet är nu redo att rapportera enligt de nya redovisningsregler som 
gäller från övergångsdatumet 1 januari, 2004. Årsredovisningen för 2004 blir därför den 
sista som upprättas enligt redovisningsrådets rekommendationer. Den redovisning som 
presenteras nedan är gjord i enlighet med de nu gällande IAS/IFRS-rekommendationer och 

                                                

 

101 Glocalnet årsredovisning 2004 



 

30

 
uttalanden. Nya rekommendationer, uttalanden och tolkningar kan komma att publiceras 
under 2005. Dessa kan påverka de övergångseffekter som redovisas här.”102   

”Enligt vad som är känt påverkar övergången till IFRS Glocalnet endast avseende värdering 
av goodwill. Enligt IFRS 3 Företagsförvärv och samgående kommer goodwill inte längre att 
skrivas av linjärt, utan värdet ska skrivas ned när behov föreligger. Emellertid bedömer 
Glocalnet att denna förändring inte kommer att påverka bolagets redovisning då bolagets 
goodwill avser förvärvade privatkundbaser, vilka inte bedöms vara av ett bestående värde. 
De förvärvade privatkundbaserna är, enligt IFRS, en kundrelaterad immateriell tillgång. 
Glocalnet avser därför att omklassificera den tidigare beräknade rapporterade goodwillen till 
en övrig immateriell tillgång. Glocalnet har tidigare skrivit av goodwill över den bedömda 
nyttjandeperioden om fem år. Även de omklassificerade privatkundbaserna avses att skrivas 
av över den beräknade nyttjandeperioden om fem år, varav ingen retroaktiv påverkan på 
resultaträkning eller eget kapital uppkommer per den 1 januari 2004. Det finns därmed inga 
justeringar som påverkar ingående balans eller 2004 års kvartalsrapporter. Dessa ändringar 
bedöms ha obetydlig eller ingen påverkan på bolagets nyckeltal och ingen påverkan på 
kassaflödesanalysen.”103  

”IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards ger möjlighet att 
tillämpa tio undantag vid införandet av IFRS. Glocalnet har valt att inte tillämpa något av 
dessa frivilliga undantag.”  

”Införandet av IFRS leder till att Glocalnet kommer att ändra sina redovisningsprinciper. 
Den främsta förändringen är att tidigare redovisningsprinciper för avskrivning av goodwill 
kommer att ersättas av följande:  

 

Kundrelaterade immateriella tillgångar utgör det värde som förvärvspriset överstiger 
marknadsvärdet på de nettotillgångar koncernen förvärvat i samband med 
inkråmsförvärv av privatkundbaser. Kundrelaterade immateriella tillgångar skrivs av 
linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, vilken bedöms vara fem år. 

 

Nya IFRS rekommendationer träder i kraft löpande och tillämpningsregler i samband 
med övergången till IFRS kan ändras under 2005. Glocalnet kan därför ej uttala sig 
om konsekvenser av IFRS-regler som ännu ej trätt i kraft eller förändringar i 
tillämpningsregler.”104   

I balansräkningen har företaget valt att särskilja en post som heter goodwill och en post som 
heter licenser och liknande rättigheter. I årsredovisningen skriver Glocalnet under not 6, 
immateriella tillgångar att det ingående anskaffningsvärdet på goodwill som var 151,5 mkr 
har avskrivits med 30,3 mkr. Redovisad goodwill avser förvärv av kundbaser år 2003. 
Goodwill relaterad till förvärv från Telenordia privat AB uppgick till 101 mkr och goodwill 
avseende förvärv av Utfors-kunder uppgick till 50 mkr. Då båda förvärven var inkråmsförvärv 
är goodwillavskrivningar skattemässigt avdragsgilla. Samtliga förvärvade kundavtal innehas 
av dotterbolaget Glocalnet Scandinavia AB och goodwill redovisas därmed inte i 
moderbolaget.105    
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Bolaget har inte tagit upp varumärken som en tillgång i sin balansräkning. Inga noteringar 
finns heller avseende varumärken på någon annan plats i årsredovisningen. 

4.3.1 Analys av Glocalnet 
I årsredovisningen för 2004 skriver Glocalnet att de från och med den 1 januari 2005 kommer 
att följa IFRS reglerna.  Glocalnet skriver att enligt vad som är känt så påverkar övergången 
till IFRS endast värderingen av goodwill. Enligt IFRS 3 Företagsförvärv och sammangående 
kommer goodwill inte längre att skrivas av linjärt, utan värdet ska skrivas ned när behov 
föreligger. Denna förändring förklarar Glocalnet som att den inte kommer att påverka 
företagets redovisning då bolagets goodwill avser förvärvade privatkundbaser, vilka inte 
bedöms vara av ett bestående värde och de förvärvade privatkundbaserna är, enligt IFRS, en 
kundrelaterad immateriell tillgång. Glocalnet avser därför att omklassificera den tidigare 
beräknade rapporterade goodwillen till en övrig immateriell tillgång. De omklassificerade 
privatkundbaserna avses att skrivas av på fem år. Eftersom de inte har någon goodwill kvar att 
redovisa behöver de inte heller utföra något impairment test och kommer på så sätt undan 
detta problem. Detta gör att de kan fortsätta sina avskrivningar som om ingenting har hänt. De 
kan då styra redovisningen på ett subjektivt sätt.   

Som vi ser det gör Glocalnet det väldigt enkelt för sig med förklaringen att all deras goodwill 
avser förvärvade kunddatabaser. Med den förklaringen säger ju också Glocalnet att i deras 
goodwill finns inget gott rykte, ingen stark marknadsposition, inga varumärken, som skulle ha 
kunnat ha varit några av de andra delarna som kunde ha ingått i goodwillen. Särskiljning av 
immateriella tillgångar saknas. Med Glocalnets förklaring om sin goodwillpost ser vi det som 
att de säger att det inte finns något ytterligare att särskilja i de immateriella tillgångarna. I 
princip så säger de att det exempelvis inte finns några varumärken, domännamn, 
programvaror, databaser, patenterad teknologi eller anställningskontrakt att redovisa som 
immateriella tillgångar. Vi ifrågasätter om det verkligen ligger till på detta sätt. Vi anser att 
det måste gå att särskilja fler av de immateriella tillgångarna än vad de har valt att göra. Det är 
inte trovärdigt att all goodwill skulle ligga i en kunddatabas. Vi saknar en beräkning eller en 
tankegång i hur de gjorde då de värderade kundbaserna i samband med förvärvet och även i 
samband med värderingen i bokslutet.   

De gör inte heller någon uppdelning av de immateriella tillgångarna trots att de köpt ett flertal 
bolag under året. Det enda de valt att särskilja är goodwill, licenser och liknande rättigheter.   

Glocalnet publicerar ingen jämförande resultat och balansräkning med IFRS justeringar för 
det gångna året i årsredovisningen för 2004. Detta kan bero på att de inte har de resurser som 
krävs, eller så kan det bero på att de inte vill visa något de enligt lag ännu inte behöver visa. 
De visar bara det de måste visa.   

Då Glocalnet förklarat att deras goodwill avser förvärvade kunddatabaser från Utfors som nu 
omklassificeras till en kundrelaterad immateriell tillgång ser vi mer som att Glocalnet vill 
styra redovisningen till ett likadant resultat före som efter IFRS justeringarna med 
förklaringen att hela deras goodwill avser förvärvade kunddatabaser. Vi tycker att det är 
tveksamt att Glocalnet väljer att hänföra hela detta värde till förvärvet av Utfors. Det känns 
som en efterhandskonstruktion för att slippa påvisa att goodwillen har förlorat sitt värde. De 
slipper ju även göra ett nedskrivningstest. Vi tror att Glocalnets goodwill inte är värt 
någonting och för att slippa visa det hänför Glocalnet hela summan till kunddatabaser som de 
kan skriva av på 5 år.   
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Glocalnet skriver att reglerna kan komma att ändras ner året samt att nya regler kan 
tillkomma. De avsäger sig därmed till viss del ett ansvarstagande i sin redovisning. Det 
innebär också att de kan skylla på nya regler om resultatet ändras i framtiden. 

4.4 Cloetta Fazer i årsredovisningen 
Cloetta Fazer är Nordens största choklad- och sockerkonfektyrföretag. Cloetta grundades 
1862 i Köpenhamn och Fazer i Helsingfors 1891. Cloetta Fazer bildades år 2000 genom att 
företagen gick samman. Cloetta Fazers B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 
1994. Antal anställda var 1981 stycken. Ett strategiskt beslut har tagits att prioritera 12 
varumärken, vilket fattades av styrelsen. Dessa varumärken kommer att få utökade resurser 
vad det gäller nyutveckling och marknadsföring. Varumärkena är Fazer Blå, Kexchoklad, 
Dumle, Geisha, Polly, Center, Marianne, Ässät, Tutti Frutti, Pantteri, Plopp och Tyrkisk Peber 
Omsättningen under 2004 uppgick till 3,204 mkr och årets resultat blev 271 mkr.106  

Detta skriver Cloetta Fazer i årsredovisningen om övergången till IFRS år 2005:  

”… Från och med den 1 januari 2005 upprättar Cloetta Fazer sin koncernredovisning enligt 
IFRS (International Financial Reporting Standars). Jämförelsebeloppen för 2004 omarbetas 
enligt övergångsreglerna i IFRS 1, First Time Adoption of International Financial Reporting 
Standards. Cloetta Fazer har sedan 2003 arbetat med anpassning av sina 
koncernredovisningsprinciper till IFRS. De viktigaste förändringarna för Cloetta Fazer är: 
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod får enligt IFRS 
3/IAS 38 inte längre skrivas av. I stället görs en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov i 
samband med årsbokslutet, eller när indikation om värdeminskning föreligger. Per 
öppningsbalansen 2004-01-01 uppgick dylika immateriella tillgångar till 236 mkr och avsåg 
främst goodwill och varumärken från förvärvet av Candelia AB 1998. Avskrivningarna 
uppgick 2004 till 18 mkr. Om de nya redovisningsreglerna hade tillämpats i årsredovisningen 
2004 skulle rörelseresultatet ha ökat med 18 mkr, nettovinsten med 17 mkr, 
rörelsemarginalen från 13,2 till 13,8 procent och vinst per aktie från 11,23 till 11,93. Bland 
övriga immateriella tillgångar ingår en post på 10 mkr avseende kraftservitut. Bokfört värde 
utgör ett uppskrivet värde vilket inte är förenligt med IAS 38. Värdet kommer därmed att 
skrivas ned i öppningsbalansen. Ovanstående justeringar hade påverkat eget kapital netto 
med +7 mkr per 2004-12-31.107  

I balansräkningen har Cloetta Fazer delat upp de immateriella tillgångarna i posterna:  

 

Kraftservitut 

 

Goodwill och varumärken  

 

Övriga  

De immateriella tillgångarna uppgick till 239 mkr (259 mkr). Av beloppet utgjorde 213 mkr 
koncernmässig goodwill och varumärken från förvärvet av Candelia 1998. Årets investeringar 
uppgick till 3 mkr. Och avsåg främst programvaror. Programvaror aktiveras när utgifterna 
beräknas ge framtida ekonomiska fördelar. Goodwill skrivs av enligt plan baserat på en 
ekonomisk livslängd på mellan 5-20 år. Avskrivningsplaner överstigande 5 år används vid 
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strategiska förvärv av på marknaden väl inarbetade företag med självständiga och välkända 
varumärken.108

   
Cloetta Fazer skriver vidare att:  

”… Goodwill avseende förvärvet av Candelia 1998, samt av Candelia förvärvade 
varumärken, skrivs av på 20 år. Övriga immateriella tillgångar avser varumärken och 
licenser för programvaror. Dessa har en avskrivningstid på mellan 3-10 år. Programvaror 
aktiveras när utgifterna beräknas ge framtida ekonomiska fördelar. Enligt RR 15 
immateriella tillgångar ska utgifter för utveckling av nya produkter aktiveras när man kan 
påvisa att dessa kommer att medföra ekonomiska fördelar för företaget. Merparten av 
koncernen prioriterade varumärken har under lång tid funnits representerade på sina 
huvudmarknader. Det utvecklingsarbete som sker inom koncernen avser främst breddning av 
produktsortimentet genom förnyelse av förpackningsdesigner och framtagning av varianter 
på storlekar och smaker. Dessa kostnader aktiveras ej eftersom utvecklingsarbetet utgör en 
kontinuerlig process och värdet av enskilda aktiviteter är svårbedömda.” 109  

Ingen jämförelsebalans till IFRS beräkning har publicerats. 

4.4.1 Analys av Cloetta Fazer 
Cloetta Fazer skriver förhållandevis lite om IFRS i sin i årsredovisningen för 2004. I alla fall 
om man jämför med övriga analyserade företag. Det de skriver är att de kommer att redovisa 
enligt IFRS från och med 1 januari 2005 och att jämförelsebeloppen för 2004 omarbetas 
enligt övergångsreglerna i IFRS 1. Cloetta Fazer säger att de följer IFRS regler och att de 
sedan 2003 arbetat med en anpassning av sina koncernredovisningsprinciper till IFRS. Trots 
det väljer de att inte publicera någon sådan balans i årsredovisningen.   

Vidare så skriver Cloetta Fazer att de viktigaste förändringarna för dem är att goodwill och 
andra immateriella tillgångar inte längre får skrivas av, istället ska ett nedskrivningsprov 
göras när behov föreligger.    

De skriver att rörelseresultatet skulle ha ökat med de 18 mkr som de har haft i avskrivningar 
på goodwill enligt de gällande redovisningsreglerna under år 2004. Nettovinsten skulle ha 
ökat med 17 mkr och rörelsemarginalen skulle ha ökat från 13,2 till 13,8 procent. Detta 
innebär att nettoresultatet efter IFRS justeringarna för Cloetta Fazer skulle ha redovisats 6,3 
% högre. Det skulle bli 287,6 mkr istället för 270,6 mkr. De har inte gjort något impairment 
test och nämner inte något sådant heller. Detta kan vi bara tolka som att de inte vill ha 
reglerna eftersom de väljer att ignorera dem.   

Cloetta Fazer skriver att det under immateriella tillgångar ingår en post på 10 mkr för 
kraftservitut vilket är ett uppskrivet värde som inte är förenligt med IAS 38, värdet kommer 
därmed att skrivas ned i öppningsbalansen. Detta är enda gången vi kan se att ett Impairment 
test har genomförts. Detta är ett tecken på att reglerna har använts och att de har använts på ett 
godkänt sätt. Cloetta Fazer skulle ha kunnat skriva ned hela beloppet men då de väljer att 
skriva av en del styrker det trovärdigheten i att ett test verkligen genomförts.   
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Cloetta Fazer skriver att förvärvet av Candelia innebär att de ska skriva av goodwill på 20 år. 
Vi saknar någon information som säger att de i fortsättningen måste göra nedskrivningstest på 
denna goodwill, samt att de i fortsättningen också måste särskilja varumärken och licenser 
från goodwill. De skriver inte heller om de anser att varumärket Candelia är av bestämd eller 
obestämd livslängd.   

De skriver att utvecklingskostnader ska aktiveras när de innebär ekonomiska fördelar för 
företaget och att dessa kostnader inte aktiveras eftersom arbetet med att hänföra dessa 
kostnader till intäkterna är svårbedömt. Att skriva ordet svårbedömt i årsredovisningen tyder 
på att de tar avstånd från regeln om att behöva aktivera utvecklingskostnaderna. De har ingen 
aning om hur de ska gå tillväga då de ska försöka hänföra intäkter från försäljningen till 
kostnader för utveckling. Dessa beräkningar slipper de göra då de säger att reglerna är 
svårbedömda.   

Cloetta Fazer skriver inget om någon ytterligare särskiljning av immateriella tillgångar.  

4.5 Haldex i årsredovisningen 
Haldex affärsidé är att tillhandahålla egenutvecklade fordonstekniska lösningar inom vissa 
nischer till den globala fordonsindustrin. Fokuseringen ligger på produkter som förbättrar 
säkerhet, miljö och köregenskaper. Koncernens försäljning sker till största delen i 
Nordamerika och Europa, totalt 94 %. Tillväxten ökar dock starkt i Asien, speciellt i Kina, 
dels genom ökad fordonstillverkning och dels genom ökad efterfrågan på modernare teknik. 
Koncernens omsättning uppgick 2004 till 6759 mkr, vilket var en ökning med 14 % mot 
föregående år. Resultat efter skatt var 180 mkr, vilket är en ökning med 257 %.110   

I sin balansräkning har Haldex angivit att de har 489 mkr i immateriella tillgångar jämfört 
med 507 mkr året innan. Av detta avser 357 mkr goodwill, 28 mkr avser patent och andra 
immateriella tillgångar, 104 mkr avser balanserade utvecklingskostnader. Huvuddelen av 
goodwillen är hänförlig till 1998 års förvärv av bromsföretaget ”Midland Grau”. Årets resultat 
har belastats med avskrivningar på goodwill med 34 mkr och med 10 mkr på övriga 
immateriella tillgångar.111   

Haldex skriver följande i notsystemet:  

”… Rapportering i enlighet med IFRS från och med 2005. Haldex rapporterar i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) från och med 1 januari 2005. IFRS blir 
obligatoriska noterade företag inom den Europeiska Unionen (EU) i takt med att EU-
kommissionen godkänner dessa. Nedanstående presentation av effekter är preliminär, då 
övergångsreglerna kan komma att ändras, vilket kan innebära att nedan beskrivna 
övergångseffekter förändras under 2005. Vidare är arbetet sammanställning av 
öppningsbalansen per 1 januari 2004 inte är helt färdigställt, vilket kommer att ske under 
första kvartalet 2005. Haldex rapport för första kvartalet 2005 kommer att vara Haldex första 
finansiella rapport i enlighet med IFRS och kommer att innehålla fullständiga upplysningar 
om övergången. Jämförelsetalen för 2004 kommer att räknas om. I nedanstående tabeller och 
noter presenteras de preliminära effekterna av övergången till IFRS…”112  
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I balansräkningen som följer skriver Haldex att de efter övergången gör återläggning av 
goodwill med 32 mkr. Under posten ”marknadsvärdering av derivat” skriver de att 
kassaflöden i utländsk valuta ökar med 155 mkr och den uppskjutna skatten på IFRS-
justeringarna minskar med 47 mkr. I en not till punkten ”marknadsvärdering av derivat” 
skriver de att:  

”… Rapportering av derivaten enligt IFRS återspeglar inte Haldex syn på ekonomiskt värde. 
Haldex anser att de marknadsvärden som redovisas på derivat, motverkas av 
värdeförändringar i de transaktioner som säkras. Det totala ekonomiska värdet är därför 
enligt Haldex neutralt. Värdet kommer enligt IFRS-reglerna att sammanräknas med 
försäljningsbeloppet när försäljningen äger rum och därmed skrivas bort utan resultat…”113   

I den omräkningen av koncernens nettoresultat som Haldex gör skriver de att resultatet enligt 
nuvarande redovisningsprinciper blir 180 mkr, minoritetskapitalet ökar med 1 mkr, 
återläggning av goodwill 34 mkr. Det preliminära nettoresultatet efter IFRS blir 215 mkr, 
vilket är en ökning med 35 mkr.114  

De skriver vidare att:  

”… De väsentligaste skillnaderna mellan nuvarande redovisningsprinciper och IFRS för 
Haldex är att ingen avskrivning på immateriella tillgångar med obestämd livslängd (t.ex. 
goodwill) får göras. Enligt Swedish GAAP ska samtliga immateriella tillgångar skrivas av 
under deras uppskattade livslängd. I enlighet med IFRS ska immateriella tillgångar som 
anses ha obestämd livslängd inte skrivas av. Dessa tillgångars värde ska istället prövas 
årligen för nedskrivning. Haldex har fastslagit att immateriella tillgångar med obestämd 
livslängd i övergången till IFRS bara gäller behandlingen av goodwill. De omräkningar och 
övergångseffekter som redovisningsförändringen resulterar i berör således återföringar av 
avskrivningar på goodwill som belastat resultaträkningen för 2004, och att goodwillvärdet i 
balansräkningen per den 31 december 2004 ska justeras upp med motsvarande belopp, 
justerat för valuta effekter. De tester som genomförts per 1 januari 2004 respektive 31 
december 2004 har inte påvisat några nedskrivningsbehov…”115  

”… Kapitalisering och avskrivningar av utvecklingskostnader: Från och med första januari 
2002 tillämpar Haldex RR 15 ”immateriella tillgångar” i enlighet med Swedish GAAP. Enligt 
denna redovisningsstandard skulle kostnader hänförda till utveckling av nya och existerande 
produkter kapitaliseras och avskrivas under sin beräknade livslängd. Övergångsreglerna för 
RR 15 tillät inte någon retroaktiv tillämpning. Enligt övergångsreglerna för IFRS ska 
redovisningsstandarden IAS 38, vilken i huvudsak överensstämmer med RR 15 i hur 
redovisning av utvecklingskostnader behandlas, tillämpas retroaktivt för utvecklingskostnader 
som inträffat före 2002. Haldex har inte identifierat några ytterligare tillgångar som möter 
kriterier enligt IAS 38 för att kunna aktiveras…”116 

4.5.1 Analys av Haldex 
Haldex skriver att den presentation de gör av effekterna är preliminär och att 
övergångsreglerna kan komma att ändras, vilket kan leda till att de överångseffekter de 
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presenterar kan komma att ändras. Det verkar som att de inte riktigt litar på att reglerna har 
kommit för att stanna eller att de tror att de ska ändra sig igen.   

De skriver också att arbetet med sammanställningen av öppningsbalansen ännu inte är helt 
färdigt men att det kommer att vara det i samband med publiceringen av den första 
delårsrapporten för 2005. Den kommer att innehålla fullständiga upplysningar om IFRS-
effekterna. De verkar inte vara förberedda på införandet av IFRS, trots att de skriver att de är 
det.   

De skriver att de efter övergången till IFRS gör en återläggning av goodwill med 32 mkr, 
samt att vinsten totalt ökar med 35 mkr. Inget impairment test har genomförts.  

När det gäller rapporteringen av de finansiella derivaten skriver Haldex att rapporteringen inte 
återspeglar koncernens syn på ekonomiskt värde. De anser att de inte ska behöva redovisa 
marknadsvärden på dessa derivat. Det är ett tydligt exempel på att de inte samtycker med 
IFRS-reglerna. De skriver att de anser att det totala värdet på derivaten borde bli neutralt 
eftersom de anser att de marknadsvärden som redovisas på derivat motverkas av 
värdeförändringar i de transaktioner som säkras. Värdet kommer enligt IFRS-reglerna att 
sammanräknas med försäljningsbeloppet när försäljningen äger rum och därmed skrivas bort 
utan resultat.   

Haldex skriver att samtliga immateriella tillgångar ska skrivas av under sin uppskattade 
livslängd. Detta kan bara tolkas som att de menar att alla immateriella tillgångar har en 
bestämd livslängd. Även varumärken, som ju anses ha en obestämd livslängd och således inte 
borde få skrivas av. Vi tolkar detta som att de på alla sätt vill slippa att göra impairment test, 
eftersom de anser att alla immateriella tillgångar är av bestämd karaktär med en beräknad 
livslängd.   

Haldex skriver att ingen avskrivning på immateriella tillgångar med obestämd livslängd får 
göras, utan istället ska värdet prövas för nedskrivning varje år. De skriver att En i vårat tycke 
anmärkningsvärd sak som Haldex skriver är att de fastslår att immateriella tillgångar med 
obestämt värde endast gäller goodwill. Således anser de att de övriga immateriella 
tillgångarna de har i balansräkningen är med en bestämd livslängd, och kan i och med det 
skrivas av. Detta är en stor skillnad från exempelvis SCA som skriver att patent och 
varumärken och liknande är av obestämd livslängd. Detta gör att de kan fortsätta att skriva av 
sina immateriella tillgångar precis som om ingenting har hänt. De blir inte påverkade av de 
nya IFRS-reglerna. Detta tycker vi är ett typiskt fall av subjektiv redovisning. De fortsätter att 
skriva av tillgångarna precis som tidigare, de väljer bara att omklassificera tillgången från 
goodwill till övrig immateriell tillgång.   

Haldex skriver också att ett impairment test genomförts både den 1/1 och den 31/12, men att 
inget behov av nedskrivning på goodwill föreligger. Detta är också en tveksam form av 
generaliserande redovisning. De förklarar inte vad goodwillen innehåller eller hur de gjort 
beräkningen. De har valt att särskilja sina immateriella tillgångar så att posten goodwill bara 
innehåller ”ren” goodwill, men vad exakt är det? Vi saknar någon form av förklaring eller 
beräkning där de visar hur de gjort. När de skriver att de gjort ett impairment test och att inget 
behov av nedskrivning behövs, måste de väl ha byggt kalkylerna på någonting, någon 
kalkylränta eller någon form av substans i goodwillen. Vi tycker att det är alltför enkelt att 
bara skriva att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. Det gör att Haldex kan kringgå 
reglerna om impairment test. Vi vet i alla fall inte vad de har gjort.  
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Enligt IAS 38 ska företaget identifiera och särredovisa förvärvade immateriella tillgångar i 
balansräkningen. Haldex skriver att de inte har identifierat några ytterligare tillgångar som 
möter de kriterier som IAS 38 innehåller. Vi tycker att detta är en konstig formulering då 
Haldex bevisligen förvärvat andra företag under året, samtidigt som de inte valt att redovisa 
några andra immateriella tillgångar än goodwill, patent och andra immateriella tillgångar samt 
balanserade utvecklingskostnader. Detta tyder på ett tunt särredovisningstänkande, och ett 
tecken på att redovisningen inte är speciellt öppen och tydlig.  

4.6 Lagercrantz Group i årsredovisningen 
Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 mdkr och 
har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom 
partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och 
kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör 
på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget 
även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz 
Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, 
Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, 
HealthComm samt Programvara.117  

Lagercrantz Group skriver följande i sin årsredovisning för 2004:  

”… Övergång till IFRS. Från och med räkenskapsåret 2005/2006 som börjar 1 april 2005 
kommer koncernen att rapportera enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, 
tidigare IAS) antagna av EU-kommissionen. Årsredovisningen för 2004/2005 blir därför den 
sista som upprättas enligt Redovisningsrådets rekommendationer. Vid rapporteringen för 
2005/2006 ska även jämförelsesiffrorna presenteras omräknade i enlighet med IFRS, med 
vissa undantag som redovisas nedan. Reglerna för hur införandet och omräkningen ska ske 
återfinns i IFRS 1. Huvudregeln i IFRS 1 innebär retroaktiv tillämpning för företagsförvärv 
enligt IFRS 3. Enligt undantagsreglerna kan ett bolag avstå från retroaktiv tillämpning vid 
klassificering av tidigare förvärv enligt IFRS 3, antingen för samtliga tidigare förvärv och 
samgåenden eller för samtliga förvärv och samgåenden före ett visst datum. Lagercrantz 
Group väljer att utnyttja undantagsregeln i övergångsreglerna och väljer att klassificera om 
förvärv och samgående gjorda från augusti 2002. Redovisningen påverkas av att viss 
goodwill omklassificeras till identifierbara immateriella tillgångar (kundkontrakt, varumärke 
etc.) som skrivs av enligt tillgångens bedömda nyttjandeperiod samt att kvarvarande goodwill 
inte skrivs av linjärt utan årlig prövning om huruvida nedskrivningsbehov föreligger blir 
obligatorisk. De återlagda goodwillavskrivningarna har inte medfört något 
nedskrivningsbehov.”118   

I tabellerna visar Lagercrantz Group vilka effekter IFRS får på balans och resultaträkningen 
2004/2005 efter införandet av IFRS. I balansräkningen minskas goodwillen med 8 mkr till 31 
mkr och övriga immateriella tillgångar ökar med 5 mkr till 7 mkr som en effekt av IFRS 
införandet. På skuldsidan minskas eget kapital med 5 mkr. Balansomslutningen är 729 mkr 
vilket är 4 mkr mindre än innan omräkningen, avsättningar har påförts 1 mkr.119  
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I resultaträkningen återförs de 5 mkr som skrivits av på goodwill innan IFRS omräkningen.  I 
punkten avskrivning övriga immateriella tillgångar påförs beloppet med 6 mkr. Innan IFRS 
justeringen var avskrivningen på immateriella tillgångar 0. Periodens nettoresultat redovisas 
till 5 mkr vilket är samma resultat som före IFRS justeringarna.120  

Lagercrantz Group redovisar ingen not om immateriella tillgångar. 

4.6.1 Analys av Lagercrantz Group 
Lagercrantz, som har brutet räkenskapsår som löper från den 1 april till den 31 mars, skriver i 
sin årsredovisning 2004/2005 att de kommer att tillämpa IFRS reglerna i årsredovisningen 
2005/2006. De skriver att de väljer att tillämpa undantagsregeln i övergångsreglerna till IFRS 
3 och klassificerar därmed om förvärv och sammangåenden gjorda från augusti 2002. Vidare 
så skriver de att viss goodwill omklassificeras till identifierbara immateriella tillgångar såsom 
kundkontrakt, varumärke etc. som skrivs av enligt tillgångens bedömda nyttjandeperiod samt 
att kvarvarande goodwill inte skrivs av utan årlig prövning om nedskrivningsbeov föreligger 
införs.   

Lagercrantz skriver att de återlagda goodwillavskrivningarna i jämförelsebalansen 2004/2005 
har inte medfört något nedskrivningsbehov.   

Som vi ser det fortsätter egentligen Lagercrantz med sin avskrivning av goodwill i samma takt 
som innan, fast nu efter IFRS justeringarna, via en omklassificering till identifierbara 
immateriella tillgångar.   

Lagercrantz påvisar i sin årsredovisning 2004/2005 att periodens resultat blir oförändrat efter 
IFRS justeringarna. Periodens resultat redovisas till 5 mkr.   

De 5 mkr som skrivits av innan IFRS justeringen återläggs och istället görs en avskrivning på 
6 mkr av övriga immateriella tillgångar. Då posten avsättningar har påförts 1 mkr blir således 
nettoresultatet detsamma som innan IFRS justeringarna. Vi ser det som att Lagercrantz Group 
vill redovisa ett likadant resultat efter IFRS justeringarna och utefter det redovisat 
avskrivningar och avsättningar på ett sådant sätt att det uppnås.   

Vi saknar en särskiljning av immateriella tillgångar vilket kunde ha gjorts bättre för att skapa 
en större öppenhet i redovisningen. Det finns ingen not om vad övriga immateriella tillgångar 
innehåller och ingen ytterligare särskiljning av immateriella tillgångar finns. Detta gör att vi 
inte ser Lagercrantz Groups årsredovisning som mer öppen än innan IFRS justeringarna. 
Tillförlitligheten till årsredovisningen anser vi har försämrats, i och med ser det som att 
Lagercrantz Group har styrt redovisningen dit de vill ha den efter IFRS justeringarna. 
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Slutsats   

Detta kapitel består av en sammanfattning av analyserna, en jämförelse mellan företagen 
samt en avslutning som besvarar problemformuleringens frågeställning. 

  

SCA skriver mycket om övergången till IFRS. De visar en jämförelsebalans och visar att 
införandet av IFRS genererar en högre vinst. En liten del av de immateriella tillgångarna 
särskiljs i samband med återföring av en del av goodwill. Den återstående goodwillen har 
genomgått ett impairment test och inget nedskrivningsbehov har befunnits föreligga.  

Glocalnet visar ingen jämförelsebalans. Företaget visar ingen särskiljning av immateriella 
tillgångar. Om de ändå skulle ha gjort det skriver de att de anser att all goodwill kan särskiljas 
till en immateriell tillgång med bestämd avskrivningstid, nämligen privatkunddatabaser. 
Detta innebär att de kan fortsätta med sina planenliga avskrivningar och behöver inte 
genomföra ett impairment test. Bolagets redovisning påverkas inte nämnvärt av IFRS.  

Cloetta Fazer visar ingen jämförelsebalans. De skriver minst av alla studerade företag om 
övergången till IFRS. De skriver dock att resultatet skulle ha ökat med 18 mdkr i och med 
återläggningarna av goodwillavskrivningarna. Ingen större särskiljning av immateriella 
tillgångar görs.  

Haldex skriver mycket om IFRS och visar en jämförelsebalans. Vinsten kommer att öka med 
35 mkr till 215 mkr, i och med återläggning av goodwill. Haldex har inte identifierat och 
särskiljt några ytterligare immateriella tillgångar. De har genomfört ett impairment test och 
inget nedskrivningsbehov föreligger.  

Lagercrantz Group visar jämförelsebalans, en enkel sådan. De skriver att de kommer att 
särskilja några immateriella tillgångar från goodwill för att på så sätt fortsätta med sina 
avskrivningar. Resultatet efter IFRS-justeringar blir lika. Ett impairment test har genomförts 
och inget nedskrivningsbehov föreligger.   

Det vi har sett när vi studerat företagen är att de har valt att förbereda sig olika mycket 
angående införandet av IFRS. Vi noterar att det är de stora företagen, i detta sammanhang 
SCA och Haldex som är de som har gått den längsta vägen och visar mest information 
angående övergången, vilket är naturligt eftersom de omfattas mest av övergången till IFRS.   

Att publicera en jämförelsebalans som inte är obligatoriskt, som SCA, Haldex och 
Lagercrantz gör visar att de är väl förberedda inför de nya reglerna. Det ger ytterligare 
information till intressenterna om hur det kommer att se ut nästa år och det ger ett gott intryck 
och ökar trovärdigheten. Att inte publicera en jämförelsebalans kan tyda på att företaget inte 
tycker att reglerna är tillräckligt viktiga och att de skjuter det på framtiden. Vi vet inte om de 
har gjort någon jämförelsebalans överhuvudtaget. IFRS innebär bland annat att företagen ska 
tvingas särskilja sina immateriella tillgångar på ett mer detaljerat sätt samtidigt som det 
återstående restvärdet goodwillen ska testas genom ett impairment test varje år för att se om 
det förväntade värdet är kvar. Detta bygger dock på att företagen är objektiva till 
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värderingsfrågan och verkligen gör ett korrekt nedskrivningstest. Detta är det tveksamma i de 
nya reglerna.   

Vi anser att företagen har alltför stora möjligheter att själva påverka särskiljningen av de 
immateriella tillgångarna. De kan hänföra sin goodwill till vad de vill utan att vi kan 
kontrollera det. De kan också därefter bestämma om en tillgång är av bestämd eller obestämd 
livslängd för att på så sätt styra vad de får göra avskrivningar på eller inte. Vi tycker inte att 
de studerade företagen har särskiljt sina immateriella tillgångar på ett tydligare sätt än förut. 
De flesta har slagit ihop några poster som exempelvis: patent, varumärken och liknande samt 
patent och andra immateriella tillgångar, vilket inte är någon förändring från tidigare 
redovisning. Det går inte att utifrån detta tyda hur mycket som kan hänföras till varje enskild 
immateriell tillgång.   

Vi underkänner inte företagens redovisning, bara reglerna och dess tolkningsmöjligheter. Vi 
ställer oss kritiska till luckorna som gör att företagen kan tolka reglerna till sin fördel och det 
som är bäst för deras finansiella mål.  

Vi anser inte att redovisningen har blivit öppnare eller mer jämförbar i de studerade företagen 
efter införandet av IFRS. Detta beror till stor del på att värderingen av företagens tillgångar 
bygger på företagens egna subjektiva åsikter, vilket gör att de kan styra värderingen och 
resultatet dit de vill. Detta värderingsproblem tror vi även kommer att finnas i fortsättningen 
och det gör att korrekt värdering av företaget aldrig riktigt kommer att visas.          
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Reflektion    

I detta kapitel gör vi reflektioner över redovisningsreglerna och dess effekter där våra 
tolkningar, åsikter och funderingar kring införandet av IFRS kommer att presenteras.  

  

Eftersom reglerna är en kompromiss mellan två sidor och kulturer, den europeiska och den 
amerikanska, har det lett till att båda har fått sin vilja fram. EU vill ha försiktighetsvärdering 
och USA vill ha marknadsvärdering. Deras maktkamp och åsiktsskillnader gör att de nya 
reglerna blir kompromisser som kan tolkas på det sätt man önskar. Detta är inte bra. Det bästa 
är om det är antingen det ena eller det andra. Företagen kan indirekt välja vilket sätt de vill 
redovisa på.   

Vi tror att reglerna leder till att företagen blir mer taktiska i sitt redovisningstänkande. De kan 
styra redovisningen dit de vill. Reglerna är ganska hårda och strikta i sitt utförande men 
tolkningen av dem är otydligare. Företaget kan själva bestämma om en immateriell tillgång 
har bestämd livslängd, vilket leder till att de får aktivera det i balansräkningen och göra 
avskrivningar, eller så kan de säga att det är av obestämd karaktär och måste då göra 
nedskrivningstest på beloppet. Detta test är ett subjektivt test eftersom det bara är företaget 
självt som vet vilka förväntningar och avkastningskrav det har. Det redovisade resultatet kan 
på så sätt styras av företaget. En risk med att inte skriva ner sina tillgångar regelbundet med 
påföljd att den kvarvarande goodwillen inte ger det förväntade kassaflödet kan medföra att 
företaget tvingas skriva ner värdet dramatiskt i ett impairment test. Börskursen kan då rasa 
rejält då marknaden ser att goodwillen inte var någonting värd.   

Reglerna är omfattande, komplexa och är svåra att tolka och tyda. De ger hela tiden öppningar 
för subjektiva bedömningar av värderingar som ska utföras av företagen själva. Företagen 
själva uttalar sig relativt lite om reglerna. Det gör att vi som läsare av årsredovisningen inte 
vet om det beror på att de inte kan reglerna, eller låtsas om som att de inte finns, eller inte 
betyder så mycket. En annan tolkning är att de enda som kan ha glädje av de nya reglerna är 
revisionsbranschen, eftersom det ger mera jobb till dem (branschen har ju varit med och 
bestämt reglerna indirekt via utnämningar av medlemmar till regelorganisationer och 
tolkningskommitéer).  

I och med att det inte är obligatoriskt att redovisa en öppningsbalans enligt IFRS i 
årsredovisningarna år 2004 kan resultatet av undersökningen ha påverkats av utebliven 
information från företagen. Detta innebär också att det finns en möjlighet att utfallet av 
undersökningen skulle ha sett annorlunda ut om undersökningen baserats på 
årsredovisningarna som bygger på år 2005. Vi anser därför att det vore intressant att göra en 
liknande undersökning utifrån företagens årsredovisningar för år 2005 då det är obligatoriskt 
att redovisa enligt IFRS. Det vore också intressant att göra intervjuer med de utvalda 
företagen för att höra hur de resonerar angående införandet av IFRS, goodwill, impairment 
test samt identifiering och särskiljning av immateriella tillgångar.   
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