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SAMMANFATTNING

Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa
och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar
från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev
noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt
Stockholmsbörsen reglerade marknader.

Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i
balansräkningen kommer att ske till verkligt värde istället för till anskaffningsvärdet.
Förändringen av värderingsprinciper kommer i sin tur att leda till en ökad volatitlitet i
företagens resultat. Studiens syfte var att påvisa effekter som uppstått i koncernredovisningen
till följd av IFRS implementeringen för posterna goodwill, immateriella tillgångar samt
materiella tillgångar. Om dessa poster påverkats av IFRS, har det då inneburit att resultatet
påverkats?

Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning baserad på information inhämtat från
årsredovisningar för 15 utvalda företag, noterade vid Stockholmsbörsen. Med hjälp av
regressionsanayls har vi försökt att påvisa huruvida det föreligger ett samband mellan de
utvalda balansposterna och resultatet. Studien visar att goodwill är den post som har påverkats
mest till följd av IFRS implementeringen.



FÖRKORTNINGAR

BFN Bokföringsnämnden
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EU Europeiska unionen
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IAS International Accounting Standard
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IASC International Accounting Stadards Committee
IFAC Internation Federation of Accountants
IFRS International Financial Reporting Standards
NGM Nordic Growth Market
NYSE New York Stock Exchange
RR Redovisningsrådets rekommendationer
SCB Statistiska Centralbyrån
SIC Standard Interpretations Committee 
ÅRL Årsredovisningslagen
US GAAP US General Accepted Accounting Principles

STATISTISKA FÖRKORTNINGAR

S2 varians
S standardavvikelsen
N målpopulation
n studiens urval
ρ korrelationskoefficient



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING ............................................................................................................................................................... 1

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................... 1
1.2 PROBLEMDISKUSSION........................................................................................................................................... 2

1.2.1 Problemformulering ................................................................................................................................... 2
1.3 SYFTE.................................................................................................................................................................... 2
1.4 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................................. 2

2. LITTERATUR ............................................................................................................................................................ 3

2.1 HARMONISERINGSPROCESSEN INOM EU.............................................................................................................. 3
2.1.1 EU-beslut ..................................................................................................................................................... 3
2.1.2 Kort historik................................................................................................................................................. 4
2.1.3 IAS-förordningen........................................................................................................................................ 5

2.1.3.1 IFRS .........................................................................................................................................................................6
2.2 VERKLIGT VÄRDE ................................................................................................................................................. 7
2.3 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR RR 15/IAS 38....................................................................................................... 8
2.4 GOODWILL RR 15/IAS 38.................................................................................................................................... 9
2.5 MATERIELLA TILLGÅNGAR RR 12/IAS 16 ........................................................................................................ 10
2.6 RESULTAT........................................................................................................................................................... 10
2.7 SAMMANFATTNING............................................................................................................................................. 11

3. METOD ..................................................................................................................................................................... 12

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT........................................................................................................................................ 12
3.2 POPULATION OCH URVAL ................................................................................................................................... 12
3.3 UNDERSÖKNINGSVARIABLER............................................................................................................................. 13
3.4 STATISTIK ........................................................................................................................................................... 13

4. RESULTAT & ANALYS......................................................................................................................................... 15

4.1 GOODWILL .......................................................................................................................................................... 15
4.1.1 Sammanfattande kommentarer från företagens årsredovisningar- goodwill ...................................... 16

4.2 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR............................................................................................................................. 18
4.2.1 Sammanfattande kommentarer från företagens årsredovisningar- immateriella tillgångar ............. 18

4.3 MATERIELLA TILLGÅNGAR................................................................................................................................. 20
4.3.1 Sammanfattande kommentarer från företagens årsredovisningar- materiella tillgångar.................. 21

4.3 RESULTAT........................................................................................................................................................... 22

5. SLUTSATS & AVSLUTANDE DISKUSSION ..................................................................................................... 24

5.1 SLUTSATS ............................................................................................................................................................. 24

5.2 AVSLUTANDE DISKUSSION ............................................................................................................................ 24

5.3 FORTSATT FORSKNING........................................................................................................................................ 25

6. KRITISK GRANSKNING ....................................................................................................................................... 26

REFERENSLISTA ....................................................................................................................................................... 28



Bilagor

Bilaga 1: Väsentliga effekter av IFRS............................................................................................................I

Bilaga 2: Resultaträkning i fastighetsförvaltande företag........................................................................... IV

Figurförteckning

Figur 1: IASB:s Organisation ........................................................................................................................ 5

Figur 2: Värdering till verkligt värde ............................................................................................................ 8

Figur 3: IFRS-justeringar som påverkat resultaträkningen 2004 ............................................................... 11

Diagramförteckning

Diagram 1: Förändring goodwill år 2003-2004 .......................................................................................... 15

Diagram 2: Förändring immateriella tillgångar år 2003-2004 ................................................................... 18

Diagram 3: Förändring materiella tillgångar år 2003-2004........................................................................ 20

Diagram 4: Förändring resultat är 2003-2004............................................................................................. 22



- Inledning -

1

1. Inledning

Från 1 januari 2005 ska alla börsnoterade företag inom europeisk unionen (EU) följa och
tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar
(Herrman et al, 2005). Företagen som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på
en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market (NGM) samt
Stockholmsbörsen reglerade marknader.

Särskilda övergångsregler finns för de företag som ska rapportera för första gången enligt
IFRS, dessa regler återfinns i IFRS 1. IFRS 1 ställer bl.a. krav på att årsredovisningen för
2005 innehåller minst ett jämförelseår. I och med detta måste företag som går över till IFRS
2005 upprätta en s.k. öppningsbalans per 1 januari 2004. Öppningsbalansen ska upprättas i
enlighet med IFRS och de principer som företaget tillämpar i årsredovisningen för 2005.
Regelverket syftar till att ersätta den mängd av olika redovisningsregler som tidigare
tillämpats inom EU, då varje medlemsland arbetat fram egna nationella regler (The
Economist, 2005). Införandet är ett steg i harmoniseringsprocessen inom EU och kommer
med stor sannolikhet att få en väsentlig påverkan på räkenskaperna i vissa länder. Hur pass
omfattande beror helt på länderna och företagens struktur, marknad och dess transaktioner
(Bradbury et al, 2005). Harmoniseringen bidrar och möjliggör en ökad jämförelse mellan
företag eftersom nationella skillnader minskar.

1.1 Bakgrund

Flertalet företag världen över upprättar och utformar finansiella rapporter för olika externa
användare. De europeiska ländernas nationella lagstiftning har under 1990- och 2000-talet
kännetecknats av en stor mångfald inom sociala, ekonomiska och legala faktorer, vilket i sin
tur har lett till stora skillnader inom redovisning och revision bland dessa. Den ekonomiska
utvecklingen under denna period resulterade i en snabb tillväxt (Haller, 2002). Ser man
tillbaks på den nationella och internationella utvecklingen, träder ett alltmer internationaliserat
näringsliv fram med företag som verkar på en global marknad. Den ökade globalisering ökar
också kravet från olika investerare på att få ett mer samstämmigt regelverk för att lättare
kunna jämföra företag över gränserna. För att tillgodose efterfrågan började företagen att
anpassa sig till det internationella regelverket. Det var ett viktigt led till nå framgång på
exempelvis den viktig amerikanska marknad samt möjligheterna att bli noterade på en
utländsk börs, t.ex. New York Stock Exchange (NYSE). Global framgång visade sig vara ett
stort marknadsföringsmässigt överläge eftersom det gav en ökad publicitet av företagens
produkter. Dessutom minskade företagens risk att helt och hållet bli beroende av den
inhemska marknaden. Detta var skälet till att vissa företag redan under 1990–talets början
valde att redovisa i enligt med International Accounting Standard (IAS) eller US General
Accepted Accounting Principles (US GAAP) (Haller, 2002). Utvecklingen som skett inom EU
har underlättat för t.ex. svenska företag att etablera sig och skaffa kapital utomlands
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Mot denna bakgrund påbörjades en önskvärd process för att erhålla en mer sammanhängande
uppsättning redovisningsstandarder inom Europa. Likvärdiga konkurrensmöjligheter för
företag hemmahörande i olika länder skapades genom harmoniserade redovisningsregler
(Bjuvberg, 2005). Dock ansågs den europeiska kapitalmarknaden inte kunna utvecklas
isolerat eftersom den var en del av det globala affärslivet och därmed utsatt för global
efterfrågan och påtryckning. Kommissionen beslutade därmed att redovisningsprofessionen
skulle vara utformad mot ett bredare fundament (Harding, 2000).

1.2 Problemdiskussion

Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i
balansräkningen kommer att ske till verkliga värden istället för anskaffningsvärden. Effekten
blir en ökad volitalitet i företagens resultat (Jermakowtcz, 2004). För Sveriges del innebär
IFRS, som tidigare nämnts att alla företag noterade vid Stockholmsbörsen, NGM eller
Aktietorget kommer att påverkas.

1.2.1 Problemformulering

Utifrån bakgrundsfakta kommer följande frågeställningar att undersökas:

o  Hur har IFRS påverkat posterna goodwill, immateriella tillgångar samt materiella
anläggningstillgångar eftersom dessa skall värderas till verkliga värden istället för till
anskaffningsvärdet från och med 1 januari 2005?

o Om ovan angivna poster har påverkats av IFRS, har det i sin tur inneburit att resultatet
påverkats?

1.3 Syfte

Syftet med studien är att påvisa effekter som uppstått i de börsnoterade företagens
koncernredovisning till följd av IFRS implementeringen.

1.4 Avgränsningar

Studien omfattar endast Stockholmsbörsens A- och O-listenoterade företag där
rampopulationen utgörs av de mest omsatta företagen på A-listan och de ”attract 40” företag
som är noterade på O-listan. Då endast svenska företag ingår i studien kommer ingen hänsyn
att tas till nationella skillnader inom redovisning.
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2. Litteratur

Utvecklingen på den globala finansiella marknaden har skett i ett högt tempo vilket inneburit
att marknaden krävt en harmonisering av redovisningsstandards (Jermakowtcz, 2004).
Harmonisering av finansiell rapportering framgår av EU:s fjärde, sjunde och elfte direktiv.
Dessa har blivit implementerade av respektive EU lands nationella lagar och därmed har
harmoniseringen inom EU hamnat i fokus (Theunisse, 1994).

2.1 Harmoniseringsprocessen inom EU

Sverige är medlem av EU sedan 1 januari 1995. Det innebär bland annat att vissa beslut som
tidigare fattades av Sveriges riksdag numera fattas gemensamt tillsammans med övriga EU-
länder (Regeringen). Medlemskapet innebär bland annat att det särskilda regelverk som
utvecklats inom EU skall tillämpas i Sverige och varken kan, eller får omvandlas till nationell
lagstiftning (SOU 2003:71). Medlemsländerna är därmed bundna av de europeiska
redovisningsdirektiven och den nationella reglering har blivit underordnad den som sker på
den europeiska nivån (Theunisse, 1994).

2.1.1 EU-beslut

EU:s fjärde direktiv, rådets direktiv av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa bolagsformer,
78/660 EEG, antogs år 1978 och behandlar skyldigheten att upprätta förvaltningsberättelse
och årsbokslut (Rådets direktiv, 78/660/EEG). Vidare syftar direktivet till att för
medlemsstaterna ha gemensamma minimikrav på den ekonomiska informationen som
företagen ska låta allmänheten ta del av. Huvudkravet i direktivet är att årsboksluten ska ge en
rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning och resultat. Direktivet innehåller även ett
antal standardiserade uppställningsformer för resultat- och balansräkningar samt enhetliga
regler för tilläggsinformation.

Det sjunde direktivet, rådets direktiv av 13 juni 1983, sammanställd redovisning,
83/349/EEG, antogs år 1983. Direktivet hanterar skyldigheten att upprätta en sammanställd
förvaltningsberättelse samt en sammanställd redovisning. Syftet är kravet på likvärdig
information om koncerner, så att intressenter på ett enklare sätt ska kunna bedöma koncernens
ställning och resultat men även ekonomiska relationerna mellan koncerner (Rådets direktiv,
83/349/EEG).

Även det elfte direktivet, rådets direktiv av 21 december 1989 behandlar kravet på
offentlighet i filialer, som har öppnats i en medlemsstat av vissa bolagsformer som lyder
under lagstiftningen i en annan stat, 89/666/EEG, behandlar bestämmelser om redovisningen.
Direktivet ställer krav på att bolag inom medlemskapet som öppnar en filial i en annan
medlemsstat ska offentliggöra vissa räkenskapshandlingar i den andra staten. Syftet sägs vara
att ge samma skydd för tredje man oavsett om ett bolag väljer att etablera sig i en medlemsstat
genom en filial eller ett dotterbolag (Rådets direktiv, 89/666/EEG).

EU:s harmoniseringsprocess har inte lyckats skapa ekonomiskt likvärdiga regler inom många
områden. Kritik har därför riktats mot EU för att man egentligen inte lyckats skapa en grund
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för en enhetlig marknad. En av orsakerna är, som tidigare nämnts, att redovisningen inte är
jämförbar mellan länderna, utan varje land har sina egna regler. En självkritik från EU
kommissionens sida är att tidigare harmoniseringsförsök på redovisningsområdet sägs ha
misslyckats på grund av att direktiven har innehållit alltför många valalternativ och att dessa
har utnyttjas på olika sätt av medlemsländerna (Artsberg, 2003). Ytterligare problem ligger i
den legala, finansiella, sociala, skattemässiga samt den egna professionens miljö, som man
inte anser är föremål för en internationell samordning (Theunisse, 1994). Dock är man positivt
inställd till de IFRS-anpassade bolagsdirektiven som innebär att medlemsländernas
redovisningsreglering på långsikt blir mer harmoniserade än vad det är idag (Artsberg, 2005 ).

2.1.2 Kort historik

1973 grundades International Accounting Stadards Committee (IASC) i London till följd av
en överenskommelse mellan redovisningsorgan i nio olika länder. Från och med 1983 blev
även de redovisningsorganisationer som var medlemmar av Internation Federation of
Accountants (IFAC) även medlemmar av IASC (Jönsson et al, 1999). Den svenska
organisationen FAR, Föreningen för revisionsbyråbranschen, är Sveriges representant i IFAC.
IASC:s mål är att finansiella rapporter skall vara jämförbara mellan företag och mellan länder,
ett led i detta arbete har varit publiceringen av IAS (Ibid.). IAS är namnet på de äldre
internationella redovisningsstandarder som publicerades under 1974 – 2000 (Wennberg,
2005). IASC:s tolkande organ var Standard Interpretations Committee (SIC) (Jönsson et al,
1999). Ett tiotal SIC – tolkningar är fortfarande i kraft (Wennberg, 2005).

De nya internationella redovisningsstandarderna, IFRS arbetas sedan april 2001 fram av
International Accounting Standards Board (IASB), som är en mer fristående organisation än
gamla IASC. Det är IASB som har övertagit IASC:s roll vad gäller publiceringen av
redovisningsstandarder (Wennberg, 2005).
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Figuren nedan visar hur de olika organisationerna samarbetar och vad de ger ut för material
och publikationer.

Figur 1: IASB:s organisation. Figuren sammanställer och förtydligar hur de olika organisationerna hänger
samman. (Hedström et al 2004)

2.1.3 IAS-förordningen

Den 19 juli 2002 antog Europaparlamentet och Rådet den så kallades IAS förordningen,
förordning nr 1606/2002 om tillämpning av internationell redovisningsstandarder.  Syftet med
IAS–förordningen, uppges i dess inledning dels vara ”att bidra till att skapa en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad, dels vara att förstärka den fria
rörligheten för kapital på den inre marknaden och skapa förutsättningar för företag i
gemenskapen att konkurrera på lika villkor om tillgängliga finansiella resurser på såväl
gemenskapens kapitalmarknader som de globala kapitalmarknaderna” (SOU 2003:71).
Syftet skall uppnås genom att man antar och tillämpar internationella redovisningsstandarder
inom EU för att samordna den finansiella informationen som produceras av de olika
företagen. Vidare skall förordningen säkerställa ökad insyn i redovisningen och att den kan
jämföras, det vill säga att jämförbarheten ökar mellan företag i olika medlemsstater För
Sveriges del innebär en övergång till IAS att redovisningen i svenska företag i större
utsträckning anpassas till den internationella utvecklingen på redovisningsområdet. Eftersom
investerare från olika länder kan förmodas ha lättare att förstå och acceptera en
redovisningshandling upprättad enligt IAS än enligt exempelvis Årsredovisningslagen (ÅRL).
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Vidare leder övergången också till att svenska företag har lättare att söka notering på
utländska börser och marknadsplatser. En anpassning till IAS leder därmed till
konkurrensfördelar för svenska och övriga europeiska företag sett ur ett globalt perspektiv,
men även till att göra EU:s kapitalmarknader mer attraktiva för utomeuropeiska investerare
(Bjuvberg, 2005).

2.1.3.1 IFRS

En undersökning av internationella redovisningsprinciper där bland annat Sverige och USA
jämförs, visar att Sverige anses ha en mer konservativ syn på redovisning än USA. Grunden
baseras på att Sverige utifrån ett makrosynsätt är stark influerat av riksdag och en
skattelagstiftning där obeskattade reserver är något unikt. Vidare betraktas Sveriges tidigare
regler gällande avskrivning av goodwill som ytterligare ett argument för en konservativ syn
på redovisning. Storbritannien anses vara mindre konservativt än USA gällande
redovisningsprinciper, detta då de båda länderna utgår från ett mikroperspektiv där företagen
har starkare inflytande (Weetman et al, 1991). Trots att stora nationella olikheter förekommer
har antagandet av IFRS mottagits på ett positivt sätt av många länder inom EU. En av
anledning är att IFRS kommer leda till ökad kvalité och jämförbarhet av de finansiella
rapporterna (Brown et al, 2005).

När studien påbörjades var vi intresserade att studera följande åtta poster, immateriella
tillgångar, goodwill, materiella tillgångar, finansiella instrument, pensionsåtaganden, skatter,
leasing och resultatutveckling. Dessa val grundades på att de utgjorde de största väsentligaste
skillnaderna mellan företagens nuvarande redovisningsprinciper och de IFRS-principer som
började tillämpas 1 januari 2005. Enligt övergångsreglerna i IFRS 1, First-time Adoption of
International Finacial Reporting Standards måste det i rapporteringen under 2005 finnas
jämförelsetal för åtminstone 2004.

Goodwill, immateriella tillgångar och finansiella instrument anses vara de beloppsmässigt
största justeringsposterna vid övergången till IFRS. Goodwill måste anpassas till följd av att
posten inte längre får skrivas av, utan skall istället prövas för nedskrivningsbehov.
Avskrivningar som gjorts tidigare skall återföras och medför en positiv resultatpåverkan för
undersökta företag. Redovisningsrådets rekommendation, RR 15 immateriella tillgångar,
överstämmer i huvudsak med IAS 38. RR 15 tillåter inte någon retroaktiv tillämpning, till
skillnad från IAS som tillåter en aktivering från och med 1999. Aktivering ska ske av internt
utvecklade immateriella tillgångar som uppfyller kriteriet för aktivering, oavsett om de
kostnadsförts under tidigare redovisningsperioder. Skillnaden mellan värdering enligt IAS 39,
finansiella instrument, och tidigare tillämpade svenska principer var att redovisning tidigare
skedde mot eget kapital. Huvudregeln enligt IAS 39 är att samtliga finansiella instrument
skall värderas till verkligt värde och värdeförändringarna som uppstår skall belasta
resultaträkningen. För många företag innebar denna ändring betydande beloppsmässiga
effekter i balansräkningen Utöver det skall alla värdeförändringar bokas över
resultaträkningen och därmed belasta resultatet med rätt kostnad i rätt period. Leasingavtal
som ingåtts före 1997 kunde enligt Redovisningsrådets rekommendationer redovisas både
som operationell respektive finansiell leasing. De nya redovisningsreglerna enligt IAS tillåter
enbart att avtalen redovisas som finansiell leasing. Efter att vi tagit del av olika artiklar visade
det sig att nettoeffekten på eget kapital och nettoresultatet inte utgjorde en väsentlig post för
företagen, varvid posten bortsågs i studien. Enligt IAS 12, inkomstskatter, ska uppskjuten
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skatteskuld redovisas till nominellt belopp. Tidigare redovisning innebar att redovisad
uppskjuten skatt i samband med rörelseförvärv redovisades till det värde skatten åsatts vid
förvärvet, d.v.s. med diskontering. Effekten av omräkningen till full uppskjuten skatteskuld
uppgår till betydande belopp och belastar eget kapital vid öppningbalansen. I
årsredovisningarna för de företag som ingick i studiens urval var det vanligt förekommande
att någon specifikation av skatteskulden inte framgick. Bortfallet gällande denna post skulle
därmed bli stor, varför vi valde att bortse från posten. Redovisningsrådets rekommendation
RR 29, Ersättningar till anställda, överensstämmer med IAS 19, implementeringen medför
inte någon ytterligare effekt. Därför uteslöts variabel för att vidare ingå i studien. Samtliga
angivna poster har eller kommer att påverka resultatet. Därför valde vi att ta med resultat i
studien.

Redovisningsrådets rekommendationer följer IAS så långt det är möjligt inom ramen för
svensk lagstiftning sedan 1998. Årsredovisningslagen (ÅRL) och de EU-direktiv som denna
är baserad på hindrade tidigare ett fullständigt införande av IAS. Undantagen var få och avsåg
oftast de fall där IAS föreskrev värdering till verkligt värde. Eftersom Redovisningsrådets
rekommendationer följde IAS på många områden, har inte effekterna av övergången till IFRS
varit så dramatiska. Det område där det har skett störst justeringsposter rör värdering till
verkligt värde. Tidigare har det inte funnits någon motsvarande översättning från IAS, därför
att värdering till verkligt värde stred mot svenska lagstiftningen. Redovisningstraditionen i
Sverige har sedan lång tid tillbaka utgått från försiktighetsprincipen, som föredrar
tillförlitlighet framför relevans. Av alla företag som ingick i studien uppgav att de väsentliga
posterna var de som omfattades av värdering till verkligt värde. Därför valde vi att enbart
studera goodwill, immateriella tillgångar, materiella tillgångar och hur dessa har påverkat
resultatet.

2.2 Verkligt värde

För Sveriges del kommer förändringar till följd av implementeringen av IFRS kommer att ske
i form av värderingar till verkligt värde istället för till anskaffningskostnad. Poster i
balansräkningen som omvärderas skall bokas över resultaträkningen och därmed uttryckas i
företagets resultat för perioden. (Smith, 2000). Utvecklingen av redovisningsstandarder har
lett till ett paradigmskifte där redovisning baserad på historiskt anskaffningsvärde ersätts med
redovisning till verkligt värde (Barlev et al, 2003). Redovisning till verkligt värde innebär att
alla transaktioner, historiska som nuvarande, omvärderas och redovisas till det för stunden
gällande värdet. Det finns fyra värderingssätt som alla utgör verkliga värden och är baserade
på IASB:s hörnstenar, relevans och tillförlitlighet. De fyra värderingssätten är aktuellt
marknadsvärde, nettoförsäljningsvärde, återanskaffningsvärde samt nuvärde av framtida
kassaflöden. Det framtida kassaflödet utgör dock inte något bra mått på verkligt värde utan
utgör snarare ett mått på värdet i sig (Herrman et al, 2005).

Motsatsen till verkligt värde är historisk anskaffningskostnad som är den kostnad företaget
haft för att anskaffa en tillgång. Då värdering sker till verkligt värde istället för till
anskaffningskostnad kommer förändringar till följd av värderingen att återspeglas i resultatet i
form av ett mer volatilt resultat (Jermakowtcz, 2004). Tidigare reglerades förändringar mot
eget kapital varmed resultatet inte påverkades. IFRS kommer resultera i att företagen
redovisar en mer rättvisande bild än tidigare (Smith, 2000). Införandet av IFRS kommer även
innebära att jämförelsemöjligheten mellan företag ökar (Jermakowtcz, 2004).
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Det finns dock de som hävdar att värdering till verkligt värde inte kommer leda till en mer
rättvisande bild och ökad jämförelse mellan företag. Ställningstagandet baseras på att det
finns olika aspekter av vad verkligt värde är. En tillgång kommer att värderas olika beroende
på om den som värderar befinner sig i ett köp eller säljsituation (King, 2003).

Värdering till verkligt värde kan ske enligt tre olika tillvägagångssätt med utgångspunkt i
marknadsvärdet. Bilden nedan visar att flertalet tillgångar och skulder kommer värderas enligt
nivå 3, i de fall inte marknadsvärden existerar tillåts företagen använda en annan
värderingsteknik.  Ett exempel är att uppskattningar beräknas utifrån företagsledningens
antaganden om framtiden med hjälp av teoretiska modeller (Cederberg et al).

Figur 2: Värdering till verkligt värde (Cederberg et al, 2005)

2.3 Immateriella tillgångar RR 15/IAS 38

En immateriell tillgång definieras på följande sätt enligt RR 15: ”… en identifierbar, icke-
monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att användas i produktionen eller för
att tillhandahålla varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte
(FAR, 2005). En tillgång är identifierbar om den antingen är avskiljbar eller uppkommit till
följd av ett kontrakt eller andra juridiska former (Smith, 2005). Exempel på immateriella
tillgångar är bl.a. programvaror, patenter och franchiseavtal. För att ett bolag ska få redovisa
en immateriell tillgång i balansräkningen krävs följande kriterier:

o det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången
kommer att tillfalla företaget och

o tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Enligt den senaste versionen av standarden, IAS 38, har ett förtydligande avseende
immateriella tillgångar som förvärvas i samband med ett företagsförvärv kommit till stånd.
Det koncernmässiga anskaffningsvärdet av dessa motsvarar det verkliga värdet, det verkliga
värdet i sin tur motsvarar marknadens bedömningar av framtida ekonomiska fördelar, båda
kriterierna som tidigare nämnts är uppfyllda om det verkliga värdet kan mätas på ett
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tillförlitligt sätt. Trots att många riktlinjer och rekommendationer finns tillhör immateriella
tillgångar de mer komplicerade områdena inom redovisningsteorin. Anledningen är att dessa
tillgångar är diffusa och svåra att avgränsa. Företagen har dessutom stora svårigheter att dels
beräkna en sådan tillgångs värde för företaget och vidare bedöma tillgångens ekonomiska
livslängd eller nyttjandeperiod. Parametrar som måste vägas in vid en värdering är t.ex. vilka
framtida intäkter som tillgången ger upphov till eller vilka perioder intäkterna antas
uppkomma. En ytterligare svårighet är att det nästintill är omöjligt att avgöra vilken del av en
framtida intäkter som utgör den immateriella tillgången, och vilken del som utgör en del från
andra tillgångar eller verksamheter (Knutsson, 2001).

Våren 2004 publicerad IASB, en ny standard för redovisning av företagsförvärv, IFRS 3
Business Combinations. Reglerna i IFRS 3 ställer högre krav på identifiering av bl.a.
förvärvade tillgångar i samband med ett förvärv än tidigare regler i Sverige. Det innebär att
fler immateriella tillgångar ska identifieras och redovisas separat från goodwill samt värderas
till verkligt värde (Deloitte, 2004). Den senaste versionen av IAS 38 har ändrats så att
immateriella tillgångar med obestämd livslängd inte heller ska skrivas av. Det gäller oavsett
om tillgångarna uppkommit tillföljd av ett företagsförvärv eller på något annat sätt. I varje
enskilt fall skall avgöras om tillgången har en begränsad eller obegränsad livslängd.
Immateriella tillgångar med begränsad livslängd ska skrivas av under den bedömda
nyttjandeperioden, dvs. den tid som tillgången förväntas används för sitt ändamål i företaget.
De tillgångar som däremot anses ha en obegränsad livslängd ska istället prövas för eventuellt
nedskrivningsbehov, som återges i IAS 36.

Införandet av IFRS 3 är den rekommendation som för många bolag bidrag till den största
resultateffekten vid övergången till IFRS. Det beror på att många bolag har stora goodwill
poster som genom de nya reglerna ska de inte ligga till grund för avskrivning (Balans, 2005).

2.4 Goodwill RR 15/IAS 38

Goodwill som enligt principerna får aktiveras är den som uppkommer vid ett företagsköp, s.k.
förvärvad goodwill. Goodwill värdet uppstår då rent tekniskt som skillnaden mellan
förvärvspriset och det verkliga värdet (Artsberg, 2003). Vad är då egentligen goodwill? En
tolkning är ”Goodwill är det övervärde som uppstår vid ett företagsförvärv och som inte
direkt kan hänföras till någon av de materiella eller immateriella identifierbara tillgångarna i
det förvärvade företaget” (Görhammar et al, 2002). En annan tolkning är att många anser det
är en restpost där även övriga immateriella tillgångar har hamnat, och att den förmodligen
alltid kommer att fortsätta existera i framtiden (Kangas et al, 2005).

IFRS 3 följer ny amerikansk- och kanadensisk standard, därmed är det inte längre tillåtet att
skriva av förvärvad goodwill (koncernmässig goodwill). Istället ska en årlig värdering göras,
om en nedgång skett under året ska goodwillens värde prövas flera gånger under året. Att
återföra nedskrivningar av goodwill har blivit helt förbjudet (FAR Komplett, 2004 samt
Jermakowtcz, 2004). IAS 36 behandlar nedskrivningsbehovet av immateriella tillgångar, som
ska prövas och värderas minst en gång per år, därmed blir de inte föremål för avskrivning.
Många anser att det är positivt att årligen värdera tillgångarna och därtill ta konsekvenser av
eventuella förändringar för perioden. Samtidigt finns en risk att den nya redovisningen skapar
en ny ”IT-bubbla” (Balans, 2004), pga. att värderingen baseras på subjektiva värderingar.



- Litteratur -

10

2.5 Materiella tillgångar RR 12/IAS 16

Materiella tillgångar är ”fysiska tillgångar som är avsedda att stadigvarande utnyttjas i
verksamheten, inklusive för uthyrning” (BFN:s vägledning med BFNAR 2001:3 pkt 2 samt
RR 12 Materiella anläggningstillgångar pkt 3). Vid tidpunkten för implementering av IFRS
skall företagen ta ställning till om tillgångarna är rätt värderade på transaktionsdagen. Om så
inte är fallet skall korrigering ske av värdet för en existerande värdeminskning eller så skall en
återföring av värdet ske om en tidigare värdeminskning inte längre är aktuell (IAS 36:
Impairment of Assets 2004). Uppskrivning/omvärdering av materiella anläggningstillgångar
hanteras olika i Redovisningsrådets rekommendationer (RR) och IFRS. Enligt IFRS är det
inte längre tillåtet att göra uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar, utan istället
skall tillgångarna omvärderas till ett ”omvärderat belopp” (Smith 2005). En materiell tillgång
anses för högt värderad när dess redovisade värde överstiger återanskaffningsvärdet.
Skyldighet åligger då företag att göra en avskrivning som motsvarar skillnaden mellan det
redovisade värdet och återanskaffningsvärdet om värdeminskningen anses permanent
(Jermakowtcz, 2004).

IAS 16 är den rekommendation som behandlar byggnader, mark och inventarier. En
omvärdering av dessa skall göras i samband med implementeringen av IFRS i de fall det finns
ett tillförlitligt marknadsvärde (verkligt värde). I de fall det inte går att fastställa
marknadsvärdet skall värderingen ske enligt återanskaffningsvärdet. Tillgångar som utsätts
för stora värdeförändringar skall omvärderas årligen, till skillnad från tillgångar med liten
värdeförändring, där det är tillräckligt att värdering sker med några års intervall. För att
säkerställa att byggnader redovisas korrekt krävs värdering av en extern part åtminstone var
femte år (Accounting Standards Board FRED 29 2002).

Värdering av materiella anläggningstillgångar till verkligt värde innebär en ökad information
till användarna av de finansiella rapporterna. Användarna kan antingen få sina antaganden
beträffande företaget bekräftade eller så leder värderingen till att användarna får korrigera
sina antaganden. Det finns de som hävdar att värdering bör ske till historiskt
anskaffningsvärde då verkligt värde är mer lättmanipulerat. Historiskt anskaffningsvärde kan
dock innebära att stora vinster eller förluster, s.k. dolda värden, undanhålls. Akademisk
forskning har påvisat att det föreligger ett samband mellan värderingen av tillgångar och
aktiepriset, något som även ligger till grund för prognostiserandet av framtida vinster. Ett
argument för värdering till verkligt värde är att det speglar den eventuella förlust som skulle
kunna uppstå om företagets tillgångar försvann, vidare möjliggör verkligt värde jämförelser
av tillgångar anskaffade vid olika tidpunkter (Herrman et al, 2005).

2.6 Resultat

Då värdering sker till marknadsvärde istället för till anskaffningsvärde kommer förändringar
att återspeglas i resultatet i form av ett mer volatilt resultat. (Jermakowtcz 2004). Tidigare
reglerades förändringar mot eget kapital. IFRS kommer därmed att resultera i att företagen
redovisar en mer rättvisande bild än tidigare. (Smith 2000) Införandet av IFRS kommer även
innebära att jämförelsemöjligheten mellan företag ökar (Jermakowtcz 2004).
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2.7 Sammanfattning

För Sveriges del kommer den totala effekten av IFRS att bli mindre än förväntat, till följd av
att Redovisningsrådet har översatt IAS sedan slutet av 1990-talet. Implementeringen har
därmed redan skett under en längre period. Den hittills publicerande informationen om
redovisningsskiftet indikerar oväntat få effekter. Värderingen till verkligt värde har visat sig
vara den fråga som bidragit till de största förändringarna. Efter att vi tagit del av en
undersökning, publicerad av Stockholmsbörsen, som baseras på bokslutskommunikéen 2004
och första kvartalsrapporten 2005 har de poster med störst påverkan redovisats. De IFRS
justeringar som redovisas över resultaträkningen har haft störst effekt, dessa uppgår till
ca 1,7 % av utgående egna kapitalet 2004. Posterna i nedanstående diagram är de
storleksmässigt viktigaste justeringarna som redovisats via resultaträkningen 2004. Av
diagrammet framgår tydligt att kravet på slopade goodwillavskrivningar utgjorde i stort sett
hela effekten av det undersökta företagen (Stockholmsbörsen, 2005).

Figur 3: IFRS-justeringar som påverkat resultaträkningen 2004 (Stockholmsbörsen, 2005)

Utifrån dagens tillgängliga informations är de poster som kommer att påverkas i störst
utsträckning goodwill, immateriella tillgångar och materiella tillgångar för
fastighetsförvaltande företag. De tre balansposterna kommer i sin tur att påverka resultatet i
och med att värdeförändringen ska passera resultaträkningen, studien kommer därför att
fokuseras kring dessa.
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3. Metod

Studien har genomförts som en kvantitativ undersökning baserad på information inhämtad
från årsredovisningar. Metodvalet var motiveras med att författarna fann det lämpligt att
belysa problemområdet med en statistisk analys då det är en metod lämpad för att mäta hur
ekonomiska händelser påverkar företag och marknaden.

3.1 Tillvägagångssätt

För att få olika infallsvinklar i den teoretiska ansatsen har både vetenskapliga artiklar och
debattartiklar använts. Trots att artikelförfattarna kommer från olika länder och skolor är
slutsatsen i de flesta fall den samma, dessutom är det ett antal grundläggande författare som
korsvis refererar varandra. Vi beslöt oss för att studien skulle omfatta år 2003, 2004 samt
första halvåret 2005. Av naturliga skäl avgränsades undersökningen till dessa år då
konjunktur- och inflationseffekter hade varit nödvändiga att beakta om fler år ingått i studien.

Empiriska materialet har inhämtats från Internet eller via beställningar av tryckta exemplar
från berörda bolag i de fall inte årsredovisningarna varit tillgänglig på Internet. Enligt ÅRL
(1995:1633) skall årsredovisningar upprättas på ett överskådligt sätt och enligt god
redovisningssed. Det innebär att balans – och resultaträkning samt noter ska ge en rättvisande
bild av företagets ställning och resultat. (ÅRL kap 2:3). Detta är av stor vikt då dessa
rapporter utgör en viktig del i informationsflödet mellan företag och dess olika intressenter.
För att ett jämförelseår skall finnas till 2005 har många företag har valt att anpassa
årsredovisningen för 2004 i enlighet med IFRS.

Studien är kvantitativt utformad och innehåller både beskrivande statistik och
regressionsanalys. Den beskrivande statistiken syftar till att tydliggöra förändringar i det
empiriska datamaterialet för år 2003 och 2004. Regressionsanalys har används för att påvisa
om det föreligger ett samband mellan en beroende och en oberoende variabler.

3.2 Population och urval

Målpopulationen, N, utgörs av de svenska företag som är noterade vid Stockholmsbörsens
A- och O-lista. Rampopulationen, även kallad undersökningspopulationen, utgörs av de
företag som är mest omsatta, noterade på Stockholmsbörsens A-lista och de ”attract 40”
företag som är noterade på O-listan. Det är av stor vikt att rampopulationen är aktuell
(Dahmström, 2000), därför har uppsatsens urval gjorts under hösten 2005.

Studien är baserad på information från en given population och syftar till att påvisa effekter
till följd av IFRS implementeringen. Utifrån detta har ett systematiskt urval gjorts. Genom att
använda systematiskt urval ökar förutsättningarna för att urvalet blir representativt för
populationen. Trots det kan urvalsfel uppstå när slutsatser dras till rampopulationen då denna
är slumpmässig och inte utgör hela populationen. Målpopulationen, N, utgörs av 103 företag,
fördelat på 43 företag på A-listan – mest omsatta och 60 företag på Attract 40–listan (Svenska
Dagbladet Näringsliv 2005). Studiens urval, n = 15 företag valdes ut genom att en extern
person ombads ange två tal mellan ett till tio. Personen valde nummer sju och fyra, utifrån
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dessa har sedan urvalet genomförts. Genom att starta på det sjunde företaget på listan valdes
var fjärde företag ut ur rampopulationen till dess att kvoten femton företag uppnåtts
(Gustavsson 2004, Dahmström 2000). Två banker ingick i det första urvalet men pga. att
informationen i årsredovisningarna var svårtolkade och komplexa, valde vi att bortse från dem
och göra om urvalet. Ytterligare ett företag fick väljas om då redovisningen skedde i euro och
därmed inte blev jämförbart med de övriga i urvalet. Genom att urvalen valdes om ökade
möjligheterna att tolka det empiriska materialet.

Sannolikheten för att ett visst element i urvalsenheten skall komma med i urvalet kallas
inklusionssannolikheten, denna skall vara större än 0 och beräknas enligt följande formel:
1/r=1/(N/n)=n/N (Dahmström 2000). Inklussionssannolikheten för studien uppgår till
15/103≈0,15, med andra ord är det 15 % chans att ett företag väljs ut från målpopulationen för
att ingå i studiens urvalsgrupp.

3.3 Undersökningsvariabler

Studiens syfte är att fastställa de effekter som uppstått till följd av IFRS implementeringen i
räkenskaperna för utvalda företag. Följande poster i balans- och resultaträkningen har valts ut
som undersökningsvariabler:

o Goodwill
o Immateriella tillgångar
o Materiella anläggningstillgångar
o Resultat

Till grund för dessa val ligger artiklar och resonemang om vilka poster som kommer att
påverkas av IFRS som behandlats i rapportens andra kapitel. Ett stapeldiagram per variabel
har skapats för att illustrera skillnaden mellan 2003 och 2004, se kapitel 4.

3.4 Statistik

För att undersöka om det föreligger samband i det empiriska materialet mellan de undersökta
variablerna har regressionsanalyser utförts. Vi har antagit att balansposterna är oberoende
variabler (presenteras på X-axeln) och att resultatet är en beroende variabel (presenteras på
Y-axeln). Den statistiska bearbetningen har utförts med Analysis ToolPak (Microsoft Excel)
och Minitab. Alla observationer i en regressionsanalys kan sammanfattas med en linje längs
med X-axeln. Den linje som bäst sammanfattar observationerna är den s.k. regressionslinjen,
Y = a + bX. Linjär regression kan bara innehålla en oberoende variabel enligt räta linjens
ekvationen, som anger hur mycket den beroende variabeln, Y, ändras när det oberoende
variabeln X ändras en enhet (Flemming et al, 2000). Regressionskoefficienten b, tolkas som
den genomsnittliga förändringen i Y om X ökar en enhet, b utgör därmed linjens lutning
(Dahmström, 2000). Hur stor del av den totala variationen för den beroende variabeln som
förklaras av det linjära sambandet mellan variablerna beräknas med
determinationskoefficienten, R2. Utifrån R2 kan korrelationskoefficienten, ρ, bestämmas som
den kvadrerade korrelationskoefficienten och antar ett värde inom intervallet -1 ≤ ρ ≤ 1.
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Om ρ=1 föreligger ett positivt linjärt samband, varmed regressionslinjen har en positiv
lutning. Om ρ=0 anses variablerna vara okorrelerade, det föreligger därmed inget samband
mellan de undersökta variablerna (Körner et al 2000).

Det empiriska materialet kommer även att presenteras i diagram för att åskådliggöra
förändringar över åren 2003 och 2004.
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4. Resultat & analys

Datamaterialet omfattar 15 företag och presenteras i kommande diagram och tabeller.
Stapeldiagrammen åskådliggör förändringen för undersökningsvariablerna mellan år 2003 och
2004. För att ytterligare tydliggöra diagrammen finns underliggande data presenterad i tabell i
anslutning till respektive diagram. Regressionsanalysen har genomförts för att visa om det
föreligger ett samband mellan undersökta poster och företagens resultat år 2004.

4.1 Goodwill

Goodwill 2003 - 2004
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2003 10702 528 1006 16 2045 11151 12 58 4726 146 262 21 2045 73 10672

2004 9828 523 846 2 1834 9656 7 50 4534 183 197 42 1597 65 9971

Förändr -874 -5 -160 -14 -211 -1495 -5 -8 -192 37 -65 21 -448 -8 -701
Diagram 1: Förändring goodwill år 2003-2004

De nya reglerna anger att företagen skall pröva mellanskillnaden mellan köpeskillingen och
förvärvat eget kapital, för att i möjligaste mån precisera andra immateriella tillgångar än
goodwill. Två tillgångar som kan komma att bli vanligt förekommande vid omklassificering
är olika aspekter på kundkapital samt aktivering av utvecklingskostnader (Börsbolagens
årsredovisningar, 2004). Studien är baserad på nettovärdet av goodwill och därmed borde
diagrammet visa en ökning av posten från 2003 till 2004. Dock har omklassificeringar med
stor sannolikhet ägt rum i företagen eftersom immateriella tillgångarna har ökat, se diagram 2.
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4.1.1 Sammanfattande kommentarer från företagens årsredovisningar- goodwill

Enligt IFRS 1 framgår det att om ett företag väljer att tillämpa IFRS 3 på förvärv före 1
januari 2004 måste de även tillämpa de reviderade standarderna IAS 36- nedskrivningar och
IAS 38- immateriella tillgångar. Över lag framgår det av företagens årsredovisningar att
förvärv gjorda innan 2004 hanteras enligt övergångsreglerna, som innebär att många företag
har omklassificerat delar av goodwill till immateriella tillgångar. I samband med
omklassificeringen uppstår skillnader i avskrivningstid från förvärvsdatumet till 1 januari
2004. Dessa avskrivningar kommer att redovisas direkt mot eget kapital.

Förvärv gjorda under 2004 har omräknats enligt IFRS 3 och har inte haft någon materiell
påverkan på företagens resultat. Som en konsekvens av IFRS har en positiv resultatpåverkan
uppkommit i form av återföringar av tidigare gjorda avskrivningar. Som tidigare nämnts
kommer företagen istället för avskrivningar att genomföra nedskrivningstest för att verifiera
att det inte föreligger ett nedskrivningsbehov.

 Mellan åren 2003 och 2004 har goodwillposten minskat för de flesta bolagen vilket
åskådliggörs i diagram 1. Det stämmer även överens med den information företagen lämnar i
sina företagens årsredovisningar beträffande genomförda omklassificeringar.

4.1.2 Regressionsanalys goodwill

Fitted Line: Resultat 2004 versus Goodwill 2004
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Regression Analysis: Resultat 2004 versus Goodwill 2004

The regression equation is
Res 2004_1 = 1231 + 0,519 Goodwill 2004

Predictor        Coef  SE Coef     T      P
Constant       1230,7    945,1  1,30  0,215
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Goodwill 2004  0,5188   0,2057  2,52  0,025

S = 3006,06   R-Sq = 32,9%   R-Sq(adj) = 27,7%
Analysis of Variance

Source          DF         SS        MS     F      P
Regression       1   57506172  57506172  6,36  0,025
Residual Error  13  117473427   9036417
Total           14  174979598

Unusual Observations

     Goodwill     Res
Obs      2004  2004_1   Fit  SE Fit  Residual  St Resid
  1      9829    1077  6330    1673     -5253     -2,10R
  6      9656   12579  6240    1642      6339      2,52R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Regression Statistics Goodwill
Multiple R 0,5733
R Square 0,3286
Adjusted R Square 0,2770
Standard Error 3321,6913
Observations 15

Regressionsanalysen ovan visar att lutningskoefficienten är positiv, 0,573, vilket indikerar att
det föreligger ett positivt linjärt samband mellan goodwill och resultat 2004. Två
extremvärden finns med i analysen, s.k. unusual obeservation, som kan ha påverkat linjens
lutning och därmed påverkat korrelationskoefficient.
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4.2 Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar 2003-2004
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Diagram 2: Förändring Immateriella tillgångar år 2003-2004

En ökning har skett av de immateriella tillgångarna i de flesta företagen, troligtvis som en
följd av omklassificering av poster som tidigare betraktades som goodwill. De nya reglerna
anger att företagen ska pröva mellanskillnaden mellan köpeskilling och förvärvat eget kapital,
för att i så stor utsträckning som möjligt precisera andra immateriella tillgångar än goodwill
(Stockholmsbörsen, 2005). De två immateriella tillgångarna som kommer att bli mer vanligt
förekommande är olika aspekter på kundkapital och aktiverade utvecklingskostnader.
Gällande kundkapital är kundlistor och avtal poster som kan vara föremål för klassificering
som immateriell tillgång. Beträffande utvecklingskostnader sker aktivering i enlighet med
reglerna i IAS 38 (Stockholmsbörsen, 2005).

4.2.1 Sammanfattande kommentarer från företagens årsredovisningar- immateriella tillgångar

Kommentarerna gällande immateriella tillgångar i årsredovisningarna har varit mycket
sparsamma. Goodwill har minskat till följd av striktare regler, se diagram 1. Företagen har
därför tvingats omklassificera sina tillgångar från goodwill till immateriella tillgångar, vilket
gjort att posten har ökat som framgår av diagram 2. Svårigheten med klassificering av
immateriella tillgångar uppstår i ett tidigt skede eftersom man måste bestämma i vilken
omfattning köpeskillingen avser enskilda tillgångar i form av programvaror, patent och
franchiseavtal. Vissa av dessa tillgångar ska skrivas av under sin ekonomiska livslängd medan
de med obegränsad ekonomisk livslängd ska testas årligen.
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4.2.2 Regressionsanalys immateriella tillgångar

Fitted Line: Resultat 2004 versus Immateriella Tillgångar
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Regression Analysis: Resultat 2004 versus Immateriella tillgångar

The regression equation is
Res 2004_1 = 1124 + 1,71 Imm T

Predictor    Coef  SE Coef     T      P
Constant   1124,2    532,0  2,11  0,054
Imm T      1,7124   0,2764  6,20  0,000

S = 1845,23   R-Sq = 74,7%   R-Sq(adj) = 72,8%

Analysis of Variance

Source          DF         SS         MS      F      P
Regression       1  130716027  130716027  38,39  0,000
Residual Error  13   44263572    3404890
Total           14  174979598

Unusual Observations
               Res
Obs  Imm T  2004_1    Fit  SE Fit  Residual  St Resid
  4     12    4784   1145     531      3639      2,06R
  6   6950   12579  13025    1750      -446     -0,76 X

R denotes an observation with a large standardized residual.
X denotes an observation whose X value gives it large influence.
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Regression Statistics Imm. tillg
Multiple R 0,8643
R Square 0,7470
Adjusted R Square 0,7276
Standard Error 931,3891
Observations 15

Regressionsanalysen visar att lutningskoefficienten är positiv, 0,864 vilket indikerar att det
föreligger ett starkt positivt linjärt samband mellan immateriella tillgångar och resultat 2004.
Två extremvärden finns med i analysen vilket kan ha medfört att linjens lutning och
korrelationskoefficient har påverkats.

4.3 Materiella tillgångar

Materiella tillgångar 2003-2004
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Diagram 3: Förändring Materiella tillgångar år 2003-2004

Det är i första hand materiella tillgångar i företag med förvaltningsfastigheter som påverkas
av IFRS då värdering till verkligt värde samt tillämpning av komponentavskrivningar sker.
Tidigare värderades fastigheter till anskaffningsvärdet. Med de nya reglerna omvärderas
fastigheter till verkligt värde vilket ger stora förändringar för fastighetsförvaltande företag.
Redovisning till verkligt värde innebär att förvaltningsfastigheternas värdeförändringar förs
som en vinst eller förlust över resultaträkningen den period den uppkommer. Det verkliga
värdet baseras på det aktuella marknadsläget och andra omständigheter på balansdagen.
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4.3.1 Sammanfattande kommentarer från företagens årsredovisningar- materiella tillgångar

Det visade sig under studiens gång att flertalet företag inte berörts av IFRS då det i första
hand är fastighetsförvaltande företag som påverkas av de nya reglerna kring materiella
tillgångar. Vissa av bolaget väljer att inte värdera byggnader till verkligt värde eftersom det i
många fall inte rör sig om förvaltningsfastigheter, utan verksamheten bedrivs i dessa lokaler.
Något som har diskuterats är uppställningen av koncernresultaträkningen i dessa bolag, frågan
är var i resultaträkningen värdeförändringar skall redovisas. Företagen har antingen redovisat
värdeförändringarna efter förvaltningsresultatet eller efter driftsnetto, för uppställning se
bilaga 2.

4.4.2 Regressionsanalys immateriella tillgångar

Fitted Line: Resultat 2004 versus Materiella tillgångar
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Regression Analysis: Resultat 2004 versus Materiella tillgångar

The regression equation is
Res 2004_1 = 227 + 0,300 M.AT

Predictor     Coef  SE Coef     T      P
Constant     226,9    666,7  0,34  0,739
M.AT       0,30042  0,05389  5,58  0,000

S = 1992,32   R-Sq = 70,5%   R-Sq(adj) = 68,2%

Analysis of Variance

Source          DF         SS         MS      F      P
Regression       1  123378125  123378125  31,08  0,000
Residual Error  13   51601473    3969344
Total           14  174979598
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Unusual Observations

               Res
Obs   M.AT  2004_1   Fit  SE Fit  Residual  St Resid
  2  20775    1746  6468     865     -4722     -2,63R
  6  31151   12579  9585    1356      2994      2,05RX

R denotes an observation with a large standardized residual.
X denotes an observation whose X value gives it large influence.

Regression Statistics Matr.tillg
Multiple R 0,8410
R Square 0,7073
Adjusted R Square 0,6848
Standard Error 5554,4588
Observations 15

Regressionsanalysen visar att lutningskoefficienten är positiv 0,841 vilket antyder att det
föreligger ett starkt positivt linjärt samband mellan materiella tillgångar och resultat 2004.
Två extremvärden finns med i analysen vilket kan medföra att linjens lutning och
korrelationskoefficient har påverkats.

4.3 Resultat

Resultat 2003-2004
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Diagram 4: Förändring resultat år 2003-2004
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De sammantagna effekterna på företagens resultat till följd av IFRS uppvisar stora variationer,
vilket tydligt åskådliggörs i diagram 4. Samtliga undersökta variabler visar enligt
regressionsanalyserna på ett positivt samband, dvs. att resultatet påverkas i en positiv riktning
när variablerna ökar.
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5. Slutsats & avslutande diskussion

5.1 Slutsats

Vi anser oss ha uppnått studiens syfte, som var att påvisa effekter som uppstått i de
börsnoterade företagens koncernredovisning till följd av IFRS implementeringen. Över lag
har IFRS bidragit till små effekter i Sverige, vilket beror på att IAS/IFRS översatts sedan
1990-talet. Undersökningens variabler har dock påverkat företagens resultat i en positiv
riktning.

Undersökningen har visat att den största effekten vid övergången till IFRS är värderingen till
verkligt värde. Det empiriska materialet visar att goodwill är den post som påverkats mest
med anledning av att det inte längre är tillåtet att göra avskrivningar. Istället ska årlig
prövning genomföras för att säkerställa att inte något nedskrivningsbehov föreligger, s.k.
Impairment test. Omklassificering av goodwill till övriga immateriella tillgångar har lett till
att tillgången påverkats i form av att nya slag av tillgångar skapats.

Vår studie har visat att de materiella tillgångarna inte har påverkats i så stor utsträckning. I
första hand är det fastighetsförvaltande företag som påverkas av värdeförändringarna i
materiella tillgångar. I urvalet ingick inte företag som visade stora förändringar kring den nya
värderingsmetoden.

5.2 Avslutande diskussion

Den totala effekten kan upplevas stor, men förändringarna innebär egentligen endast en
anpassning till de justeringar som pågått under en längre tid. Många anser att övergången till
IFRS är ett steg i rätt riktning men anpassningen befinner sig i ett tidigt skede. Vidare är IFRS
under ständig omarbetning och utveckling som på sikt kan leda till nya
redovisningsstandarder.

I det tidiga skede vi befinner oss i är det fortfarande svårt att uttala sig om effekterna av IFRS,
svaren kommer med stor sannolikhet när det är möjligt att ta del av årsredovisningarna 2005.
Vi tror dock att det krävs en femårsperiod innan den totala effekten blir synbar. Något som vi
även reflekterat över är att det inte finns någon enhetlig och fullständig utformning av
årsredovisningen i IAS 1 till skillnad från de krav som finns ÅRL. Det försvårar
jämförbarheten mellan företag, år och branscher. Ett exempel på det är de olika
uppställningarna av resultaträkningen för förvaltningsfastigheter, där det är osäkert om var
värdeförändringen ska redovisas. Kritik har riktats mot att företagen har redovisat alla
värdeförändringar efter förvaltnings eller rörelseresultat. Värdeförändringen bör istället ingå i
förvaltnings- eller rörelseresultatet eftersom den anses vara en central del av verksamheten
(Stockholmsbörsen, 2005). Frågan är om de nya reglerna ökar begriplighet, relevans,
pålitlighet och jämförbarhet mellan olika länder och företag när redovisningen trots
anpassningen kan ske på olika sätt.
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Synsättet har förändrats kring hur en finansiell rapport är uppbyggd. Tidigare ingick enbart
genomförda transaktioner, dvs. historiska transaktioner grundade på realisationsprincipen.
Idag grundar sig rapporteringen som i stor utsträckning på att redovisade tillgångar och
skulder ska värderas till verkligt värde. Många anser att utvecklingen att inkludera dolda
värden i redovisningen är en dålig utveckling. Vidare ställer de nya reglerna krav på tillsyn
och övervakning samt självreglering något som inte är så populärt bland företag och
organisationer (Holmquist, 2004).

5.3 Fortsatt forskning

En mängd intressanta frågor har uppkommit under uppsatsprocessen och vi tror att det
kommer finnas betydligt mer att undersöka om några år när effekterna av IFRS är tydligare.
Exempel på sådana är:

o Genomför en liknande studie om ett antal år, när det finns mer empiriskt material och
ta hänsyn till de olika branscher som företagen tillhör.

o Undersök skillnaderna i redovisning för ett företag som redovisar enligt IFRS och US
GAAP.

o Varför EU följer de amerikanska redovisningsstandarderna när utgångspunkten är så
olika i form av anglosaxiskt och kontinentalt synsätt.

o Vilka för- och nackdelar uppfattar företagen att IFRS har medfört?

o  Hur påverkas jämförbarheten mellan företagen i och med att respektive företag gör
subjektiva bedömningar av tillgångarnas värde?

o Genomför en kvalitativ undersökning av företagens åsikter kring IFRS
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6. Kritisk granskning

Ämnesvalet var inte ultimat pga. att effekterna av IFRS inte går att utläsa förrän våren 2006 i
samband med att årsredovisningarna för 2005 publiceras. Efter att ha tagit del av många
tidigare uppsatser som handlar om följderna och effekterna av implementeringen har vi
konstaterat att slutsatsen blir den samma. Från början avsåg uppsatsen att behandla fler
balans- respektive resultatposter, vi ville på så sätt undvika att ”göra som alla andra”. Trots
försöket misslyckades vi eftersom den enda påvisbara effekten handlade om värdering till
verkligt värde. Rekommendationerna som företagen använder sig av har under lång tid
överensstämt med IAS/IFRS.

Val av undersökningsobjekt gjordes utifrån Svenska företag noterade vid Stockholmsbörsens
A- och O-lista. Studien omfattar företag på A-listan – mest omsatta och O-listan Attract 40-
listan, effekter av IFRS kan ha förekommit i företag på A-listan övriga aktier och O-listan
övriga aktier som därmed inte beaktats i studien. Undersökningen omfattar endast svenska
bolag varmed det enbart är IFRS effekter på den svenska marknaden som studerats.
Avgränsningen kan innebära att relevanta infallsvinklar för andra nationer har utelämnats.
Vidare kan det finnas information om företag som ingår i målpopulationen, men inte i
rampopulationen, som är relevant för studien men som av naturliga skäl inte beaktats.

Åresredovisningarna utgör primärdata och är upprättade i enlighet med ÅRL (1995:1633)
vilket innebär att balans- och resultaträkning samt noter ska ge en rättvisande bild av
företagets ställning och resultat. En revisor i respektive företag har lämnat en
revisionsberättelse vilket innebär att revision har skett av företagens räkenskaper för att
säkerställa att inga väsentliga fel föreligger. Baserat på det har vi ansett informationen
tillförlitlig som grund för studien. Felaktiga tolkningar av informationen kan dock ha gjorts.
För att försöka eliminera detta har tre urval gjorts om då de ursprungliga urvalen avsåg två
banker samt ett företag med rapporteringsvaluta EUR. Banker har en komplex och svårtolkad
verksamhet och därför har vi ansett det vara motiverat att bortse från dem. Likaså ansåg vi att
samtliga företag i studien skulle ha samma rapporteringsvaluta. Delar av sekundärdatan har
inhämtats från Internet vilket kan leda till att det är svårt att hitta originalkällan. Dessutom är
det svårt för oss att avgöra om informationen är korrekt. Det kan ha påverkat oss under
uppsatsens inledande fas då vi sökte information och sedan utgick ifrån denna när vi
formulerade syftet. Det finns inte heller någon garanti för att materialet som använts i
uppsatsen finns kvar för all framtid och det kan försvåra en granskning av våra referenser. För
att säkerställa att de artiklar vi har använt oss av är vetenskapliga har vi använt Stockholms
universitets biblioteksdatabaser.

I efterhand har vi konstaterat att studien inte är optimalt utformad, hade vi istället valt att
studera ett antal företag som redovisar enligt svensk redovisningsstandards och enligt IFRS
under samma år hade resultatet blivit mer stringent. I studiens inledande fas var målsättningen
att genomföra en hypotesprövning, som studien utformades visade det sig dock inte praktiskt
genomförbart. Därför valdes regressionsanalys som metod för att mäta IFRS påverkan på
räkenskaperna, några generaliseringar går därför inte att göra utifrån denna studie. Vi ställer
oss frågande till om valet av balansposter som oberoende variabel och resultatet som beroende
variabel samt de värden studien är baserad på mäter det vi avsåg att mäta.
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Reliabilitet handlar om hur många slumpmässiga fel studien innehåller i form av tolknings-
och bearbetningsfel (Gustavsson, 2004) dvs. att vi kan ha tolkat siffror och information fel.
Resultatet kan därmed vara påverkat av andra element än IFRS, studien bör tolkas med viss
försiktighet. Om studien upprepas vid ett senare tillfälle är det troligt att samma resultat
erhålls trots att genomförandet inte varit optimalt. Det antagandet baseras på att resultatet från
vår studie överensstämmer med tidigare uppsatser och resultat.
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Bilaga 1 Väsentliga effekter av IFRS

Nedan följer en redovisning av IFRS effekter som de undersökta företagen återger i sin
årsredovisning 2004 och halvårsrapport 2005.

Gambro: En effekt av IFS är att goodwillposten som avser förvärv gjorda innan 2004 kommer
att hanteras enligt övergångreglerna vilket innebär att 250 Mkr kommer att omklassificeras till
immateriella tillgångar. 57 Mkr utav dessa utgör skillnad i avskrivningstid från förvärvsdatum
till den 1 januari 2004. Dessa avskrivningar kommer att redovisas direkt mot eget kapital.
Förvärv gjorda under 2004 har omräknats enligt IFRS 3 utan några materiella påverkningar på
resultatet. Nedskrivningstester har gjorts den 1 januari samt under hösten 2004, enligt gjorda
tester föreligger inget nedskrivningsbehov. Som en konsekvens av IFRS har 788 Mkr
avseende tidigare avskrivningar återförts.

Gambro har sedan 2001 tillämpat RR 15/IAS 38 vilket har fått till följd att aktivering har
gjorts av 25 Mkr avseende utvecklingsutgifter istället för att kostnadsföra dem. (Gambro,
2004 samt 2005).

Holmen: IFRS 3 innebär att den goodwill som uppstod vid förvärvet av Holmen Paper Madrid
år 2000 inte längre kommer att skrivas av enligt plan. Istället kommer årlig prövning av
goodwillposten att ske. I öppningsbalansen 2004 kommer goodwill i balansräkningen att
uppgår till 528 Mkr, rörelseresultatet 2004 förbättrades därmed med 32 Mkr (Holmen 2004).

En jämförelse av periodens resultat januari  - juni 2004 påverkades positivt med 29 Mkr till
följd av IFRS 3 och IAS 41 (Holmen 2005).

Scania: Rörelsekostnaderna har påverkats positivt pga återläggning av goodwillavskrivningar
samt komponentavskrivningar som justerats till följd av ändrade avskrivningstider på
materiella anläggningstillgångar. Numera tillämpas komponentavskrivningar på Scanias
byggnader. Det bokförda värdet på materiella tillgångar ökade med 312 Mkr under 2004
(Scania 2004).

Beträffande goodwillposten skedde en positiv resultatpåverkan för 2004 om 166 Mkr netto
efter återläggning av goodwillavskrivningar. Nedskrivningstest har genomförts 2004 för
samtliga goodwillposter, dock har ingen indikation visats på nedskrivningsbehov (Scania,
2004 samt 2005).

Resultatet före skatt 2004 enligt Swedish GAAP blev 6 014 Mkr, att jämföra med samma
resultat enligt IFRS som uppgick till 6 208 Mkr (förändring 194 Mkr) (Scania, 2005).

SSAB: Anpassningen till IFRS innebär att goodwillavskrivningar för 2004 har återlagts dock
utan någon resultatpåverkan. Företaget har valt att redovisa materiella anläggningstillgångar
till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivning, ej heller detta gav någon resultatpåverkan.
För helåret 2004 har IFRS haft negativ påverkan på resultatet med - 1 Mkr (SSAB 2004).



Bilaga 1

II

Swedish Match: Effekter pga IFRS är att inga avskrivningar av goodwill har gjorts utan
goodwillvärdet ökade med 167 Mkr 2004. Även rörelseresultatet ökade med 175 Mkr.
(Swedich Match 2004).

Volvo: Effekter av IFRS är att immateriella tillgångar har ökat då inga avskrivningar har
gjorts. Rörelseresultatet enligt Swedish GAAP är 13 308 och enligt IFRS 13 859 (Volvo
2004).

Biacore: Komponentavskrivningar har tillämpats i enlighet med IFRS för byggnader varmed
de ackumulerade avskrivningar minskade med 801 den 1 januari 2004 och under året
minskade dessa med 543 Mkr. Totalt har det bokförda värdet på byggnaderna ökat med 1 333
Mkr.

1997 förvärvades Amersham Biosciences det bokförda värdet uppgick den 31 december 2003
till 11 856 Mkr, enligt IFRS klassificeras detta som marknadsföringskostnad för den perioden
som kostnaden avser. Därmed har posten plockats ur balansräkningen och avskrivningarna
har återlagts. Angivna poster har påverkat rörelseresultatet i en positiv riktning. (Biacore
2004).

Broström: Prövning har skett utav goodwill per 31 december 2004 i enlighet med IFRS dock
föreligger inget nedskrivningsbehov. Avskrivningar av goodwill har dock återförts och
därmed påverkat resultatet positivt. IFRS implementeringen har totalt resulterat i att
rörelseresultatet ökat med 37,5 Mkr (Broström, 2004).

Eniro: Återläggning av goodwillavskrivningar har lett till en positiv resultatpåverkan om 350
Mkr (Eniro, 2004).

Intentia: Goodwillavskrivningarna för 2004 uppgick sammanlagt till 57,9 Mkr och har
återförts enligt IFRS. En jämförelse mellan ingående balans 2004 och utgående balans 2003
för goodwillposten visar på en minskning med 27,5 Mkr. Det är resultatet av att Intentia valt
att ändra definitionen av kassagenererande enhet (Intentia, 2004).

Kinnevik: Företaget har inte specificerat några specifika effekter av IFRS i sin årsredovisning.

NCC: Återföring av goodwillavskrivningar har skett med 173 Mkr samtidigt som en
nedskrivningar gjorts med 43 Mkr, nettoeffekten blir därmed en resultatökning med 130 Mkr
(NCC, 2004).

Partnertech: Nedskrivningstest av goodwill har gjorts men något nedskrivningsbehov fanns ej.
En positiv resultateffekt på 8,2 Mkr har uppstått pga. ändrade redovisningsprinciper till följd
av IFRS (Partnertech, 2004).
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Atlas: Omklassificering har skett av tillgångar vid ingången av 2004. 139 Mkr har förts om
från goodwill till immateriella tillgångar. I balansräkningen per den 31 december 2004 har
goodwill ökat med 175 Mkr, övriga tillgångar har ökat med 185 Mkr och eget kapital har ökat
med 366 Mkr. Dessa ökningar beror på IFRS. Resultatet för 2004 ökade med 422 Mkr pga. att
avskrivningar av goodwill har upphört.

En omräkning av anläggningstillgångar har beräknats enligt IAS 16 och resulterat i att
balansomslutningen minskat med 89 Mkr den 1 januari 2004 och minskat med 95 Mkr den 31
december 2004 (Atlas Copco, 2004).
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Bilaga 2: Resultaträkning i fastighetsförvaltande företag

Hyresintäkter
Driftskostnader
Underhåll
Tomträttsavgäld
Uthyrning och fastighetsadministration
Driftsöverskott

Centrala administrationskostnader
Finansnetto
Förvaltningsresultat

Värdeförändringar
Fastigheter, realiserade
Fastigheter, orealiserade
Derivat, orealiserade
Resultat före skatt

Alternativ uppställning

Hyresintäkter
Drifts- och underhållskostnader
Fastighetsskatt
Tomträttsavgäld
Driftsnetto

Fastighetshandel
Försäljningsintäkter, netto
Bokfört värde
Anskaffningsvärde
Realiserade värdeförändringar
Handelsnetto

Administrationskostnader

Rörelseresultat

Finansnetto

Resultat efter finansnetto

Orealiserade värdeförändringar
Förvaltningsfastigheter
Derivat

Resultat efter värdeförändringar ( Källa: Stockholmsbörsen, 2005)


