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Förkortningar och definitioner 
 
AICPA American Institute of Certified Public Accountants 
 
ASC Accounting Standards Codification 
 
EITF Emerging Issues Task Force 
 
FAS Financial Accounting Standards 
 
FASB Financial Accounting Standards Board 
 
GASB Governmental Accounting Standards Board 
 
IAS International Accounting Standards 
 
IASB International Accounting Standards Board 
 
IASC International Accounting Standards Committee 
 
IFRS International Financial Reporting Standards (samlingsnamn för både IAS  
 och IFRS) 
 
Nyttjandevärde Värde som motsvarar en tillgångs uppskattade framtida kassaflöde 
 
PCAOB Public Company Accounting Oversight Board 
 
Relativa värden Ett värde som ett företag kan jämföra med andra företags liknande värden i  
 liknande branscher. 
 
SEC United States Securities and Exchange Commission 
 
U.S. GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 
 
Återvinningsvärde Det högsta värdet av verkligt värde (minus försäljningskostnader) och  
 nyttjandevärdet.  
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Sammanfattning 
 
Titel:  Goodwill - skillnader och likheter mellan hur IFRS och U.S. GAAP 

behandlar goodwill 
 
Nivå:  Magister, 15 högskolepoäng 
 
Författare:  Oscar Larsen och Thomas Karlsson 
 
Handledare:  Leif Carlsson 
 
Examinator:  Cecilia Lindh 
 
Utgivningsår:  2011 
 
Problemformulering: Vad finns det för skillnader och likheter avseende behandlingen av 

goodwill mellan U.S. GAAP och IFRS? Vad kan övergången från U.S. 
GAAP till IFRS komma att innebära för företag gällande goodwill? 

 
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att behandla skillnader och likheter 

mellan U.S. GAAP och IFRS avseende hur goodwill uppkommer och 
fördelas i rörelseförvärv samt hur nedskrivningsförfarandet av goodwill 
går till. Syftet är också att behandla eventuella effekter som en 
övergång kan innebära för företag avseende goodwill. 

 
Metod: I den här studien har en kvalitativ forskningsmetod använts där insamlat 

material hämtats från intervjuer som sedan i analysen ställts mot 
referensramen. 

 
Slutsats: Skillnader beskrivna i teorin behöver inte överensstämma med 

praktiken då det beror på hur olika företag inom olika branscher tolkar 
och tillämpar regelverken. 

 
Nyckelord:  Goodwill, IFRS, U.S. GAAP, nedskrivning, rörelseförvärv 
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Abstract 
 
Title:  Goodwill – differences and similarities between how IFRS and U.S. 

GAAP treats goodwill 
 
Level:  One year master, 15 credits 
 
Author:  Oscar Larsen and Thomas Karlsson 
 
Supervisor:  Leif Carlsson 
 
Examiner:  Cecilia Lindh 
 
Year of publication:  2011 
 
The main issue: What are the differences and similarities of the treatment of goodwill 

between the U.S. GAAP and IFRS? What can the transition from U.S. 
GAAP to IFRS imply to companies regarding goodwill? 

 
Aim:  The aim with this thesis is to treat differences and similarities between 

U.S. GAAP and IFRS regarding how goodwill is generated and 
distributed in a business combination and also how the process of an 
impairment test of goodwill is carried through. The aim is further to 
treat possible effects that a transition may imply to companies regarding 
goodwill. 

 
Method:  In this study a qualitative research method has been used where the 

gathered information has been collected from interviews that has been 
analyzed and compared with the theoretical studies. 

 
Conclusion: Differences described in theory doesn’t have to be confirmed with 

practices though it depends on how different companies in different 
industries interpret and apply these regulations 

 
Keywords:  Goodwill, IFRS, U.S. GAAP, impairment, business combination 
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till arbetet för att öka förståelsen för ämnet samt 
problemdiskussion, problemformulering, syfte och disposition. 

1.1 Bakgrund 

När ett företag kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i ett annat företag anses att det första 
företaget har ett bestämmande inflytande i det senare. Det har då uppstått en maktsfär genom att 
det ena bolaget anses vara moderbolag och det andra ett dotterbolag. Genom att minst två 
juridiska personer har bildat ett förhållande som föreligger ovan har en koncern bildats, som i sig 
inte är någon juridisk person. (Lönnqvist, 2009, s.9-12) Moderföretag som är noterade på börsen 
måste upprätta en redovisning för koncernen, en så kallad koncernredovisning som ska följa de 
internationella redovisningsreglerna International Financial Reporting Standards (IFRS). 
(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s.11-13)  
 
En koncernredovisning innebär alltså att flera företag betraktas som en enhet i redovisningen där 
bland annat transaktioner mellan de juridiska personerna ska elimineras i koncernens resultat- 
och balansräkning. De juridiska personerna upprättar alltså var för sig en redovisning och sedan 
sker en så kallad konsolidering där justeringar ska utföras enligt IFRS regler för 
koncernredovisning. (Marton, Lumsden, Lunqvist, Pettersson, & Rimmel, 2010, s.295-301)  
 
För företag som är noterade på den amerikanska börsen gäller andra regler avseende 
koncernredovisningen, det vill säga att den ska upprättas enligt United States Generally 
Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP). United States Securities and Exchange 
Commission (SEC) har dock beslutat att utländska företag som är registrerade på den 
amerikanska börsen ska få välja att använda sig av IFRS vid sin rapportering efter november 
2007. (Lindberg & Seifert, 2010, s.230) I november 2008 gick SEC ut med att U.S. GAAP skulle 
komma att ersättas med IFRS som styrande riktlinjer för publika bolags finansiella rapportering i 
USA (United States of America). Experter inom området tror att publika bolag kan komma att bli 
tvungna att rapportera enligt IFRS år 2014. (Howard, 2009, s.45) 
 
När företag förvärvas ska särskilda regler i koncernredovisningen tillämpas, en av dessa regler är 
IFRS 3 som avser rörelseförvärv. Reglerna uttrycker att tillgångar och skulder som förvärvas ska 
vid förvärvstidpunkten redovisas till verkligt värde. (Marton et al., 2010, s.73) Det betalade 
priset för förvärvet ska fördelas ut på det förvärvade företagets tillgångar och skulder i den mån 
det är möjligt. Om det kvarstår ett belopp efter att tillgångarna och skulderna påförts respektive 
värden kommer detta belopp, det vill säga nettovärdet att redovisas som goodwill. Det här 
övervärdet kan definieras som förväntade vinster framöver som det förvärvade företaget kommer 
ge upphov till. (Marton et al., 2010, s.73 och 81-87) Enligt U.S. GAAP FAS 141 definieras 
goodwill som skillnaden mellan köpeskillingen och verkligt värde för det förvärvade företagets 
nettotillgångar (här räknas till skillnad från IFRS inte eventualförpliktelser med), det vill säga 
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den del köpeskillingen överstiger nettotillgångarna omräknat till verkligt värde. (Jerman, & 
Massimo, 2008, s.220) 
 
En immateriell tillgång definieras enligt både IAS 38 och FAS 142 som en icke monetär tillgång 
utan fysisk substans. Den immateriella tillgången goodwill uppstår enligt IFRS 3 och FAS 141 
endast vid rörelseförvärv. (Ernst and Young, 2009, s.16) Det är här tal om förvärvad goodwill 
och den ska då ingå som en tillgångspost i koncernens balansräkning. (Sundgren, Nilsson & 
Nilsson, 2009, s.118) 
 
Det som ligger till grund för de nya regelverken FAS 141 Rörelseförvärv och FAS 142 Goodwill 
och andra immateriella tillgångar i U.S. GAAP är att analytiker och andra intressenter i USA 
fastställt att immateriella tillgångar fått allt större betydelse i företagens redovisning. 
Analytikerna har också konstaterat att de rådande upplysningskraven för dessa tillgångar varit 
eftersatta och att de bör uppdateras för att motsvara marknadens krav på tillförlitlig information. 
(Rankin Johansson, 2001, Far Komplett - B) 
  
IASB (International Accounting Standards Board) har även vidtagit åtgärder avseende det ovan 
nämnda. Åtgärderna som IASB vidtagit avseende de nämnda regelverken är en första del i ett 
utvecklingsprojekt för att åstadkomma förbättringar och öka kvalitén avseende företags 
finansiella rapporter. 2004 publicerade därför IASB en ny redovisningspraxis vilken var IFRS 3 
som behandlar företags rörelseförvärv. De vidareutvecklade även befintliga IAS 36 som 
behandlar nedskrivningar och IAS 38 som behandlar immateriella tillgångar för att dessa ska 
stämma överens och bemöta den nya redovisningspraxisen IFRS 3. Det som föranlett IASB´s 
utvecklingsprojekt är att de vill eftersträva mer enhetliga och internationella 
redovisningsprinciper. Det här har föranlett IASB att efterlikna de nya redovisningsstandarderna 
som publicerats i USA vilket medför att IFRS 3 och de omarbetade IAS 36 och 38 till stor del 
stämmer överens med motsvarande standarder i U.S. GAAP FAS 141 Rörelseförvärv och FAS 
142 Goodwill och andra immateriella. I och med införandet av IFRS 3 och vidareutvecklingen av 
IAS 36 fick goodwill inte längre skrivas av och skulle istället likna hanteringen enligt U.S. 
GAAP som innebar att goodwill skulle testas för nedskrivning i ett så kallat impairment test. 
(Jansson, 2004, Far Komplett – A) 

1.2 Problemdiskussion 

Vi ska i den här uppsatsen försöka klargöra hur goodwill behandlas i koncernredovisningen, 
både för U.S. GAAP och IFRS. Vikten kommer ligga på att försöka förklara viktiga skillnader 
och likheter avseende själva behandlingen av goodwill mellan regelverken. En skillnad avseende 
behandlingen av goodwill mellan IFRS och U.S. GAAP är till exempel nedskrivningens storlek 
som kan innebära att värdet skrivs ned i större utsträckning om IFRS tillämpas i stället för U.S. 
GAAP (cpa2biz webbplats – dotterbolag till AICPA).  
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Vi har kommit in på ämnet då vi finner av intresse att få beskriva något som är aktuellt och av 
intresse eftersom det behandlar en övergång som kan komma att medföra förändringar hos 
företagen. Vad som här avses är effekter av övergången från U.S. GAAP till IFRS i och med att 
utländska koncerner inte längre kommer behöva tillämpa U.S. GAAP när de är noterade på den 
amerikanska börsen. Övergången kan komma att innebära effekter i form av att resultatet 
påverkas när större nedskrivningar på goodwill skulle kunna komma att utföras när IFRS börjar 
tillämpas eftersom goodwill kan mätas på en lägre enhetsnivå. Vi finner detta vara en av de mest 
intressanta aspekter varför särskild vikt kommer läggas kring just effekterna på resultatet som 
den ökade nedskrivningsgraden av goodwill kan komma att innebära. 

1.3 Problemformulering 

Vad finns det för skillnader och likheter avseende behandlingen av goodwill mellan U.S. GAAP 
och IFRS? Vad kan övergången från U.S. GAAP till IFRS komma att innebära för företag 
gällande goodwill? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att behandla skillnader och likheter mellan U.S. GAAP och 
IFRS avseende hur goodwill uppkommer och fördelas i rörelseförvärv samt hur 
nedskrivningsförfarandet av goodwill går till. Syftet är också att behandla eventuella effekter 
som en övergång från U.S. GAAP till IFRS kan innebära för företag avseende goodwill. 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 - Metod 
Kapitlet presenterar det tillvägagångssätt som använts genomgående i studien. 
 
Kapitel 3 - Referensram 
I det tredje kapitlet introduceras referensramen  som behandlar lagrum och tidigare forskning. 
 
Kapitel 4 - Empiri  
Det fjärde kapitlet innehåller den empiriska delen som erhållits i studien och innehåller 
materialet som insamlats från respondenterna. 
 
Kapitel 5 - Analys 
Det femte kapitlet presenterar analysen där referensramen jämförs med det empiriska materialet 
som tagits fram från intervjuerna. 
 
Kapitel 6 - Slutdiskussion 
Det sjätte kapitlet presenterar arbetets slutdiskussion där vi som författare diskuterar materialet 
som samlats in.  



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 
Magisteruppsats i Företagsekonomi 
Mälardalens Högskola 

4 
 

Kapitel 7 - Slutsats 
Det avslutande kapitlet sammanbinder studien genom att ge svar på uppsatsens 
problemformulering.  

1.6 Målgrupp 

Den målgrupp som avses i den här magisteruppsatsen är personer med kunskap inom ekonomi 
och som har viss förståelse eller önskar få förståelse för hur regelverken IFRS och U.S. GAAP 
behandlar goodwill samt kunskap om koncernredovisning gällande goodwill. 

1.7 Till läsaren 

Det här arbetet kommer förklara de olika redovisningsstandarderna i IFRS och U.S. GAAP som 
behandlar goodwill ingående i referensramen. Om läsaren önskar att få läsa skillnaderna mellan 
regelverken kan läsaren vända sig till rubrik 3.6 där en jämförelse mellan regelverken utförs för 
de specifika områdena vi valt ut. Om läsaren istället önskar att få fördjupa sig inom standarderna 
för att på eget begär kunna förstå skillnaderna i hur regelverken behandlar goodwill kan läsaren 
vända sig till rubrik 3.4 och 3.5 med därtill följande underrubriker. 
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2. Metod 
I det här kapitlet presenteras den metod som använts i uppsatsen som ska beskriva 
tillvägagångssättet författarna använt sig av. 

2.1 Uppsatsens tillvägagångssätt 

Vanligt förekommande vid litteraturstudier är sökningar som kan genomföras genom att samla in 
material från litteratur vilket här avser bland annat artiklar, böcker, rapporter samt internet. 
(Ejvegård, 2009, s.47) 
 
För att få en förståelse för ämnet började författarna med att göra litteratursökning och att läsa in 
sig på ämnet för att kunna förstå vilka områden som var intressanta och därefter kunna utforma 
uppsatsen. Vid uppsatsens början valde vi att undersöka IFRS och U.S. GAAP vilket vi relativt 
fort upptäckte var ett ganska omfattande område varför vi snabbt avgränsade oss till 
behandlingen av goodwill. I takt med en ökad förståelse kunde en tydligare struktur av arbetet 
utföras och författarna valde att lägga särskild vikt vid hur goodwill uppkommer och fördelas vid 
rörelseförvärv samt hur nedskrivningsförfarandet av goodwill går till. 

2.2 Forskningsmetod 

Kvalitativt inriktad forskning syftar till insamling av ”mjuka” data där kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser är vanliga metoder. (Patel & Davidson, 2003, s.14) 
 
I den här studien har en kvalitativ forskningsmetod använts. Studien bygger på insamlat material 
från en personlig intervju (KPMG) och en e-post intervju (Grant Thornton) där det insamlade 
materialet senare har behandlats i studiens analysdel. I analysen har jämförelser mellan 
referensramen och det insamlade materialet från intervjuerna ställts mot varandra där tolkningar 
av övergången från U.S. GAAP till IFRS har gjorts.  

2.3 Urval 

För att samla in material till den här studien har författarna valt ut vissa respondenter. Varför 
dessa respondenter valts ut kan lättast besvaras genom att uttrycka att författarna ansåg att det 
var revisionsbyråerna som hade störst insikt i ämnet och som skulle vara till mest hjälp för att 
svara på frågeställningarna. Genom att vända sig till respondenter från revisionsbyråer försöker 
författarna öka relevansen i svaren och genom att göra på sådant sätt samla in användbart 
material till studien. Respondenterna som valts ut till denna magisteruppsats har ansetts varit 
kompetenta inom ämnesområdet. 
 
Respondenterna i den här studien består av Duane Swanson som är auktoriserad revisor på 
KPMG och Brad Albright som är auktoriserad revisor på Grant Thornton. 
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I den här studien hade vi för avsikt att få ett flertal respondenter att ställa upp på kvalitativa 
intervjuer. Det har dock visat sig att ämnet som vi behandlar är omfattande och avancerat vilket 
visat sig då vi eftersökt respondenter hos de största revisionsbyråerna i Sverige samt även FAR 
och inte erhållit intervjuer i den grad vi önskat. Det visade sig att endast ett fåtal personer i 
Sverige haft kunskapen att kunna uttala sig om båda regelverken vilket kan ha förklaring i att vi 
varit tidigt ute att behandla detta ämne då övergången ännu inte skett. Avsikten med den här 
studien har varit att undersöka vad en övergång från U.S. GAAP till IFRS kan innebära för 
företagen avseende redovisningen av goodwill. Vi har därför i den här studien försökt kontakta 
ett flertal respondenter för att få svar på våra frågeställningar samt ökad kunskap inom ämnet 
vilket visat sig svårt.  

2.4 Datakällor 

Två olika typer av datakällor kan urskiljas i forskningen där den ena åsyftar primärdata som kan 
vara intervjuer och den andra sekundärdata som kan vara redan publicerat material som utgivits 
av andra författare. (Halvorsen, 1992, s.63 och 72)  

2.4.1 Primärdata 

Primärdata som insamlats till den här studien består av information som hämtats från två 
intervjuer. Den första intervjun var en personlig intervju på svenska med Duane Swanson från 
KPMG och den andra intervjun var en e-post intervju på engelska med Brad Albright från Grant 
Thornton.  

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata som erhållits till den här studien består mestadels av information hämtad från 
litterära verk och elektroniska dokument där webbplatser från de organisationerna som 
presenterats i studien har haft stor del. Sekundärdata i den här uppsatsen presenteras i 
referensramen och ska sedan verka som stöd i vår förståelse för ämnet och senare som hjälp till 
analysen.  
 
För att söka rätt på den information vi använt oss av i den här uppsatsen har vi sökt på databaser i 
form av Far Komplett, google scholar och LibHub (tillgänglig via Mälardalens högskola). De 
sökorden vi främst använt oss av är goodwill, impairment of goodwill U.S. GAAP, IFRS, IAS, 
FAS, convergence, transition och övergång. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till att påvisa att det som studerats faktiskt speglar det område som ämnades 
undersökas. Med reliabilitet avses det samlade materialet i undersökningen har samlats in på ett 
pålitligt sätt. Om insamlingen av materialet åstadkommits på ett pålitligt sätt ökar chanserna för 
god validitet. (Patel & Davidson, 2003, s.98-99) 
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Validiteten i den här studien visar sig i form av den relevans författarnas ställda frågor till 
respondenterna har speglat frågeställningen. Författarna är i samtycke att de gjorda intervjuerna 
har speglat vad som avsågs att få svar på i studien. Materialet som hämtats från intervjuerna får 
anses ha god reliabilitet då den ena intervjun spelats in för att inte väsentlig information skulle 
glömmas bort och den andra erhållits i skriftlig form där dessa sedan sammanställts i empiridelen 
av uppsatsen. Respondenterna som valts ut till intervjuerna är kompetenta inom ämnesområdet 
som har behandlas i den här uppsatsen. Materialet som insamlats till empirin har bearbetats efter 
intervjuerna och stämts av med respondenterna för att innehållet på ett korrekt sätt skulle återge 
vad respondenterna sagt och att inga misstolkningar därav skulle göras. Vi har i denna 
magisteruppsats bearbetat samtlig information på ett noggrant sätt för att öka reliabilieten. 

2.6 Källkritik 

Vid både användningen av insamlat material från intervjuer och tryckt material måste forskare 
göra bedömningar om materialet presenterats på ett riktigt och objektivt sätt. (Ejvegård, 2009, 
s.71) För att bedöma om insamlat material är lämpligt att använda gäller det att ställa sig kritisk 
till materialet och genom ett sådant förfarande kan det avgöras om underlaget är att anses som 
sannolikt eller riktigt. (Patel & Davidson, 2003, s.64-65) 
 
Uttalanden från respondenterna får här anses trovärdiga då de varit kunniga inom ämnet. 
Övergången från U.S. GAAP till IFRS är under pågående varför endast spekulationer kring vad 
som kommer ske kan presenteras. Det här medför att ett kritiskt ställningstagande därför måste 
tas mot informationen som insamlats då inget än så länge har kunnat bekräftas eftersom 
övergången ännu inte genomförts. 
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3. Referensram 
Nedan följer en presentation av det insamlade materialet vi har använt. Referensramen har för 
avsikt att först introducera läsaren i ämnet genom att presentera organisationerna runt omkring 
redovisningsstandarderna för att ge en förståelse hur standarder kommer till och kontrolleras. 
Vidare följer ett förtydligande gällande vilka enheter som används inom respektive regelverk för 
att mäta och fördela goodwill. Därefter dokumenteras en ingående genomgång gällande de 
väsentligaste redovisningsstandarderna där goodwill behandlas i IFRS och U.S. GAAP för att 
sedan sluta i en jämförelse där likheter och olikheter mellan regelverken ställs mot varandra. 

3.1 Organisationer 

Nedan kommer väsentliga organisationer på marknaden att förklaras för att öka förståelsen hur 
samspelet hänger ihop gällande hur standarder kommer till och kontrolleras. 

3.1.1 IASB 

IASB gick tidigare under namnet IASC (International Accounting Standards Committee) och 
den här organisationen varade 1973-2001 och bestod av många professionella redovisare från 
olika delar av världen. IASC beslutade under 1999 att börja avveckla sig själva och att bli ersatta 
av den nya nämnden IASB. Olika anledningar till det här skiftet var att IASC inte kunde hantera 
allt arbete då de endast var deltidsanställda och inte hade tillräckliga resurser för att uträtta det 
här fulltidsarbetet. När skiftet ägde rum till IASB anställdes fler heltidsanställda, budgeten 
ökades och mer vikt lades på att försöka få en bättre relation mellan personerna som sätter 
respektive lands redovisningsstandard. (Hines, 2007, s.9) 
 
IASB har ett huvudansvar som innebär att de ska sätta redovisningsstandarder av hög kvalité 
som ska vara förståeliga för den som läser dessa. Standarderna ska även vara verkställande 
globalt så att aktörer runt om i världen kan få ta del av information som är riktig. Genom ett 
sådant förfarande kan aktörerna göra olika ekonomiska beslut grundat på pålitliga uppgifter. 
IASB ska även främja användandet av standarderna och samtidigt få till en bättre anpassning 
mellan nationella och internationella standarder (Hines, 2007, s.8) 

3.1.2 FASB 

FASB (Financial Accounting Standards Board) har sedan 1973 varit den ledande organisationen 
i USA vad gäller etablering av standarder för redovisning som styr finansiell rapportering för 
publika bolag. Den finansiella rapporteringen avser icke statliga bolag och standarderna har 
blivit godkända av organisationen SEC som auktoritära. FASB har som målsättning att förbättra 
standarderna för redovisning och rapportering hos icke statliga bolag som ska förse marknadens 
aktörer med trovärdig information i deras eventuella investeringsbeslut. Organisationen verkar 
samtidigt för självständighet och ska därmed inte påverkas av andra företag eller organisationer. 
(FASB webbplats - A)  
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3.1.3 SEC 

Den statliga organisationen SEC (United States Securities and Exchange Commission) har hand 
om övervakningen av publika bolags redovisning och finansiella rapportering i USA. SEC har 
som främsta mål att skydda marknadens aktörer genom att se till att informationen som utges av 
publika bolag är pålitlig och tillräcklig. Organisationen övervakar finansmarknaden för att 
tillgodose att värdefull information når ut till investerare och andra marknadsaktörer och ska på 
sådant sätt skydda marknaden från att till exempel börsmäklare, rådgivare eller andra deltagare 
inom finansvärlden ska begå bedrägeri. Varje år drar SEC både individer och företag inför rätta 
och de olika brotten kan vara bokföringsbedrägeri, insiderhandel och felaktig/missledande 
informationsutdelning. (SEC webbplats) 

3.2 The Norwalk Agreement 

Den 18 september 2002 i Norwalk, Connecticut träffades IASB och FASB i ett möte för att få 
standarderna mera lika varandra och signerade “Norwalk Agreement” och tillkännagav därmed 
sin hängivenhet att försöka konvergera regelverken. I det här avtalet hängav sig IASB och FASB 
att göra sitt bästa för att dels få de rådande redovisningsstandarderna jämförliga och dels att 
strukturera sitt framtida arbete för att erhålla den här jämförbarheten. (FASB webbplats - B) 
 
För att få till den här konvergensen gick båda råden med på att lägga prioritet på att inleda ett 
kortsiktigt projekt för att få bort olika skillnader mellan regelverken. De skulle även strukturera 
upp framtida arbeten där båda råden skulle visa sin hängivenhet och vara lika mycket delaktiga, 
samt att fortsätta arbeta vidare med projektet och uppmuntra sina respektive verksamheter för 
fortsatt framtida samordning. (Ibid.) 
 
Ett bevis på att det här avtalet har följts kan ses genom att IASB och FASB uppdaterade sin 
överenskommelse 2008. Organisationen SEC har även visat sin hängivenhet till det här projektet 
genom att ta bort kravet på att utländska investerare i USA måste göra om sina rapporter från 
IFRS till U.S. GAAP. SEC gick även ut med att det kan bli aktuellt att diskutera IFRS framtida 
användning i USA för att få till den slutliga konvergensen. (Ernst and Young, 2009, s.3) 
 
Enbart försök att konvergera regelverken kommer inte leda till att alla olikheter vad gäller 
tolkningen kommer försvinna helt. Det har redan visat sig att skillnader finns kvar där det redan 
har gjorts arbete kring att samordna regelverken och så länge standarderna inte helt stämmer 
överens så kommer det uppstå skillnader i tolkningen mellan IFRS och U.S. GAAP. (Ibid.) 

3.3 Enhetsdefinitioner 

Goodwill kan fördelas ut på olika enheter beroende på vilket regelverk som tillämpas och vi ska 
därför nedan försöka redogöra vilka de här enheterna kan vara för att en tydligare förståelse för 
jämförelsen mellan regelverken ska kunna erhållas. 
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3.3.1 Enheter U.S. GAAP 

Rörelsesegment (operating Segment) kan definieras som en del i ett publikt bolag, därav en 
affärsverksamhet som både kan dra till sig intäkter och kostnader medräknat interna 
transaktioner. Ytterligare definieras det som att segmentet har kännetecken i form av att 
rörelseresultatet granskas regelbundet av den högsta verkställande chefen för segmentet och att 
självständig finansiell information finns tillgänglig. (McGladrey, 2010, s.4) 
 
När det talas om ett rapporteringssegment (reportable segment) menas ett rörelsesegment där 
specifik information måste presenteras separat i bokslutet hos publika bolag. Om vissa kriterier 
uppfylls så kan ett rapporteringssegment komma att bestå av flera rörelsesegment, detta i 
upplysningssyfte. Vid nedskrivningsprövning av goodwill används inte det här segmentet. 
(McGladrey, 2010, s.2) 
 
Med rapporterande enhet (reporting unit) menas ett rörelsesegment eller en nivå under 
rörelsesegmentet beroende på hur organisationen ser ut och för att kunna bestämma vad som 
avses med en rapporterande enhet måste först rörelsesegmentet bestämmas. För att en del av ett 
rörelsesegment (component) ska räknas som en rapporterande enhet måste olika kriterier vara 
uppfyllda i form av att den ska utgöra en verksamhet, ha åtskild finansiell information och att 
segmentet övervakas regelbundet av tillhörande ledning. (McGladrey, 2010, s.2-5) En 
rapporterande enhet kan beroende på hur en organisation ser ut vara ett företag, en division eller 
en avdelning. (Rankin Johansson, 2001, Far Komplett - B) 

3.3.2 Enheter IFRS 

Enligt IAS 36 definieras en kassagenererande enhet (cash generating unit) som den minsta 
identifierbara gruppen av tillgångar som genererar inbetalningar som anses vara självständig i 
förhållande till övriga inbetalningar för andra tillgångar/grupper av tillgångar. Här avses alltså 
den lägsta nivån inom ett företag där goodwill övervakas av den interna styrningen och där den 
kassagenererande enheten inte är större än ett rörelsesegment. (cpa2biz webbplats)  
 
Nedan presenteras figur 1 som har för avsikt att visa på vilka nivåer fördelningen på enheterna 
kan ske mellan U.S. GAAP och IFRS.  
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(Figur 1 – egen bearbetning McGladrey, 2010, s.3) 

3.3.3 Jämförelse av enheterna 

Vid en jämförelse mellan regelverken kan det sägas att en kassagenererande enhet kan ligga på 
en lägre nivå än en rapporterande enhet men behöver inte göra det, vilket kan medföra en större 
nedskrivning då IFRS testar på en lägre nivå. (cpa2biz webbplats) Den lägsta nivå som goodwill 
alltså kan fördelas till är en kassagenererande enhet vilket innebär att en prövning av goodwill 
kan ske på en lägre nivå om IFRS tillämpas istället för U.S. GAAP (Jansson, 2004, Far Komplett 
- A) 

3.4 IFRS 

Nedan ges en övergripande presentation av IFRS samt en genomgång av de standarder som 
behandlar goodwill (IFRS 3 och IAS 36). 
 
Förkortningen IAS står för International Accounting Standards och IFRS står för International 
Financial Reporting Standards, båda kommer härefter endast hänföras till sina förkortningar. 
Dessa internationella redovisningsstandarder började gälla för börsnoterade bolag i Sverige den 1 
januari 2005 och ges idag ut av organisationen IASB. (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s.12) 
Standarderna som utgavs före juli 2003 har benämningen IAS medan de nyare går under termen 
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IFRS och sammansatt med tillhörande tolkningar och anvisningar ger det här upphov till 
information på över tusen sidor. (Lönnqvist, 2009, s.16-17) 

3.4.1 IFRS redovisningsstandarder 

De internationella redovisningsstandarderna skapades för att få till en gemensam 
sammansättning avseende redovisningen eftersom var land har sina egna regelverk. Företag 
utvecklas allt mer till globala nivåer och handel mellan länder intensifieras vilket leder till att 
sammanslagningar av företag och koncerner uppstår över gränser. De internationella 
redovisningsstandarderna ska göra det enklare att jämföra olika länders redovisning och en mera 
överskådlighet ska på sådant sätt kunna uppnås. Till exempel kan ett lands redovisning göra att 
något visar vinst medan ett annat lands redovisning skulle kunna leda till förlust. Den här typen 
av problematik avseende att företag jämförs kan undgås genom att en enhetlig standard används 
för redovisningen. (Hines, 2007, s.4-5) 
 
IFRS är principbaserade riktlinjer om hur redovisning generellt sätt ska användas och avser då 
inte strikta regler utan ger utövaren en avvägningsmöjlighet i och med redovisningen. Det här 
innebär i sin tur en risk för revisorn som förväntas göra riktiga tolkningar och det innebär även 
att liknande händelser kan komma att tolkas på olika sätt beroende på vem som tolkar. (Howard, 
2009, s.47) Användare av IFRS måste förklara sina tolkningar av standarderna i form av en 
fotnot, där det ska förklaras dels hur tolkningen gjorts och även hur IFRS har använts i 
organisationen. Det innebär alltså att ledningen måste lämna mycket information kring olika 
beslut, förklara hur vissa belopp räknats fram och tillkännage osäkerheter kring balansräkningen 
samt att göra vissa antagningar rörande hur de ser på framtiden. (Lindberg & Seifert, 2010, 
s.231) 
 
IFRS består idag av en blandning av nya standarder i form av nio stycken IFRS och även ett 
antal äldre standarder i form av IAS. (IFRS webbplats) En ständig utveckling och harmonisering 
gällande redovisningsstandarderna sker som bland annat kan ses genom ombildningen från IASC 
till IASB och även samarbetsavtalet med FASB. (Marton et al, 2010, s.1-2) 

3.4.2 IFRS 3 - Rörelseförvärv 

IFRS 3 är en standard som behandlar rörelseförvärv. Syftet med standarden är att förbättra 
informationen som ett företag lämnar om ett rörelseförvärv. Information som ett företag 
tillhandahåller om ett rörelseförvärv skall vara av tillförlitlig art och relevans samt att den ska 
bidra till att öka jämförbarheten. Standarden åstadkommer det här genom ett bestämmande som 
föranleder företag att redovisa rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden. Företag ska alltså tillämpa 
förvärvsmetoden på alla rörelseförvärv förutom de förvärv som föreskrivs i IFRS 3. I 
rörelseförvärv ska den förvärvande parten identifieras eftersom att förvärvaren i ett 
rörelseförvärv ska värdera och redovisa den förvärvade enhetens identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder till dess verkliga värde per förvärvstidpunkten. Förvärvaren ska 
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även vid rörelseförvärvet värdera och redovisa förvärvad goodwill enligt förvärvsmetoden. (FAR 
Komplett - C) 
 
3.4.2.1 Förvärvsmetoden 

Förvärvsmetoden ska alltså tillämpas vid rörelseförvärv enligt IFRS 3, ett rörelseförvärv uppstår 
då ett företag förvärvar ett annat företag eller en verksamhet som motsvarar en rörelse. Det 
företag som i rörelseförvärvet identifieras som förvärvare ska tillämpa reglerna gällande 
redovisning av rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden ska alltså tillämpas av 
det företag som identifieras som förvärvare. Förvärvaren ska från och med rörelseförvärvet 
identifiera, värdera och redovisa de vid förvärvet upptagna tillgångarna och övertagna skulderna 
samt eventuella ansvarsförbindelser till dess per förvärvstidpunktens verkliga värde. En 
ansvarsförbindelse eller en eventualförpliktelse uppstår när ett företag gör en avsättning för 
eventuella framtida förpliktelser. Förvärvaren kan vid ett rörelseförvärv överta 
eventualförpliktelser och redovisa dessa enligt förvärvsmetoden. Vid ett rörelseförvärv övertar 
alltså förvärvaren nettotillgångarna av den förvärvade enheten. Förvärvaren ska även vid ett 
rörelseförvärv redovisa eventuellt äganden utan bestämmande inflytande. Förvärvaren ska också 
identifiera och redovisa sådana immateriella tillgångar som det förvärvade företaget utvecklat 
internt men inte upptagit i sin redovisning. De identifierbara immateriella tillgångarna kan 
exempelvis vara kundrelationer, patent och varumärken. (Ibid.) 
 
Enligt förvärvsmetoden måste det vid ett rörelseförvärv alltid identifieras en förvärvare. Vid 
identifiering av förvärvare måste alla omständigheter genomgås och beaktas för att på ett 
tillförlitligt sätt fastställa förvärvaren i rörelseförvärvet. Förvärvsmetoden förtydligar också att 
det alltid i ett rörelseförvärv finns en part som kan identifieras som en förvärvare. Denna part 
måste identifieras för att det ska gå att se vilken part som har det bestämmande inflytandet över 
den andra. Ett bestämmande inflytande uppstår i rörelseförvärv då en förvärvare erhåller över 
hälften av aktierösterna utav det förvärvade företaget. Det företag som identifieras som 
förvärvare erhåller alltså det bestämmande inflytandet över det förvärvade företaget. Ett 
bestämmande inflytande kan även uppstå då det går att bevisa att ett indirekt ägarförhållande 
uppstår i och med ett rörelseförvärv. Ett bestämmande inflytande medför att företaget som 
förvärvar har rätt att styra det förvärvade företagets operativa och finansiella strategier för egen 
ekonomisk vinning och fördel. (Ibid.) 
 
Enligt förvärvsmetoden är förvärvstidpunkten den tidpunkt då förvärvaren övertar det 
bestämmande inflytandet över den förvärvade enheten. Förvärvsmetoden förtydligar också att 
förvärvstidpunkten ska bestämmas för att klargöra när förvärvaren övertar det bestämmande 
inflytandet över den förvärvade enheten. Vid bestämmande av förvärvstidpunkten ska alla 
omständigheter och relevant fakta beaktas för att säkerställa den tidpunkt då förvärvaren övertar 
det bestämmande inflytandet. Detta eftersom att transaktionen inte alltid behöver vara avslutad 
eller lagligt fastställd vid övertagande av det bestämmande inflytandet. Förvärvstidpunkten 
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sammanfaller dock vanligtvis med transaktionsdagen, alltså när transaktionen sker på samma dag 
som övertagandet av det bestämmande inflytandet. Ibland inträffar det att transaktionsdagen och 
förvärvstidpunkten infaller vid olika tidpunkter. Detta kan förekomma vid ett successivt 
rörelseförvärv, då uppstår flera transaktionsdagar eftersom att transaktionerna erläggs vid flera 
olika tillfällen. Förvärvstidpunkten sammanfaller då med den tidpunkt då förvärvaren erhåller det 
bestämmande inflytandet över den förvärvade enheten. (FAR Komplett - C) 
 
Förvärvaren ska också per förvärvstidpunkten beräkna anskaffningsvärdet av ett rörelseförvärv 
vilket motsvarar den erlagda transaktionens verkliga värde. Anskaffningsvärdet beräknas alltså 
av förvärvaren som summan av den erlagda transaktionens verkliga värde för de förvärvade 
tillgångar, övertagna skulder och eventuella eventualförpliktelser samt de per transaktionsdagens 
direkt hänförliga kostnader. Företaget som identifieras som förvärvare är också det företag som 
enligt förvärvsmetoden ska beräkna rörelseförvärvets anskaffningsvärde. Förvärvaren ska sedan 
vid förvärvstidpunkten fördela ut anskaffningsvärdet på de förvärvade tillgångarna och de 
övertagna skulderna samt eventuella eventualförpliktelser. (Ibid.) 
 
Förvärvaren ska även per förvärvstidpunkten beräkna, värdera och redovisa den goodwill som 
uppstår och förvärvats i ett rörelseförvärv. Goodwillen ska beräknas av förvärvaren som summan 
av den erlagda ersättningen för den förvärvade enheten värderat till verkligt värde per 
förvärvstidpunkten. Förvärvaren ska även till detta belopp beakta eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande värderat till verkligt värde. Därefter ska förvärvaren minska det 
framräknade beloppet med nettobeloppet för de identifierbara förvärvade tillgångarna och 
övertagna skulderna värderat till verkligt värde per förvärvstidpunkten, skillnaden mellan det 
framräknade beloppet och nettobeloppet motsvarar den förvärvade goodwillen. I ett 
rörelseförvärv redovisas alltså goodwillen som det återstående värdet efter att anskaffningsvärdet 
fördelats ut på de identifierbara tillgångarna, övertagna skulderna och eventuella 
eventualförpliktelser. Goodwillen som förvärvas i ett rörelseförvärv motsvarar alltså de framtida 
ekonomiska fördelarna som förvärvet medför. Goodwill definieras som tillgångar vilka kan vara 
svåra att enskilt identifiera, urskilja och redovisa separat. Goodwill kan även ses som en 
betalning för framtida ekonomiska fördelar. (Ibid.) 

3.4.3 IAS 36 - Nedskrivningar av tillgångar 

Standardens syfte är att ange olika tillvägagångssätt för att säkerställa redovisningen av företags 
tillgångar och dess redovisade värde. Företag ska alltså tillämpa standardens olika 
tillvägagångssätt för att säkerställa att företagets redovisade värde av tillgångar inte överstiger 
tillgångarnas återvinningsvärde. När ett företag prövar nedskrivningsbehovet av en tillgång 
utreder alltså företaget om tillgångens redovisade värde överstiger tillgångens återvinningsvärde. 
Om det i nedskrivningsprövningen framkommer att en tillgångs redovisade värde överstiger 
tillgångens återvinningsvärde, så motsvarar det här tillgångens nedskrivningsbelopp, det vill säga 
skillnaden mellan redovisat värde för tillgången och tillgångens återvinningsvärde. Företag 
måste alltså enligt standarden redovisa nedskrivningar av dess tillgångar om det framkommer att 
tillgångarna redovisas till ett högre belopp än dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
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största av en tillgångs verkliga värde minskat med direkta försäljningskostnader och tillgångens 
nyttjandevärde. Enligt standarden redovisas en tillgång till ett för högt värde om tillgångens 
redovisade värde överstiger tillgångens nuvärde av förväntade inbetalningsöverskott. En 
tillgångs inbetalningsöverskott är vad tillgången förväntas ge upphov till genom att den används 
i företagets verksamhet eller det tillgången förväntas ge upphov till vid en försäljning. (FAR 
Komplett - D) 
 
En nedskrivning av den immateriella tillgången goodwill ska också genomföras då det 
redovisade värdet för tillgången överstiger tillgångens återvinningsvärde. Det här påvisas då ett 
företag får indikationer om att tillgångens redovisade värde överstiger tillgångens 
återvinningsvärde eller då ett företaget för varje år utreder till balansdag om det finns några 
indikationer om att tillgångens värde kan ha minskat i värde vilket leder till att tillgången 
behöver skrivas ned. Företaget måste då beräkna tillgångens återvinningsvärde. (Ibid.) 
 
3.4.3.1 Återvinningsvärde 

Återvinningsvärde är ett värde som företag använder sig av för att identifiera eventuella 
nedskrivningsbehov av tillgångars redovisade värde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt 
värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärde, (se figur 2 för ökad förståelse). 
Återvinningsvärdet används även för att mäta storleken på den eventuella nedskrivningen. Vid 
en nedskrivningsprövning av en tillgång behöver företag inte beräkna både verkligt värde och 
nyttjandevärde om ett av dessa värden påvisar ett högre värde än tillgångens redovisade värde 
eftersom att det då inte föreligger någon nedskrivning. Ett företag måste alltså inte genomföra en 
nedskrivning av en tillgång om nedskrivningsprövningen påvisar att tillgångens 
återvinningsvärde är högre än dess redovisade värde. Företag måste även för varje tillgång 
fastställa dess återvinningsvärde och när tillgången är sammankopplad med andra tillgångar eller 
grupper av tillgångar som tillsammans genererar kassaflöden då måste företaget fastställa 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten vilket tillgångarna inkluderats i. (Ibid.) 
 

 
(Figur 2 – egen bearbetning av Marton et al., 2010, s.322) 
 
Verkligt värde är ett värde som motsvarar en tillgångs pris på en aktiv marknad. En aktiv 
marknad är när handel sker mellan företag med likartade produkter och när prisinformation är 
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tillgänglig för dessa produkter. Verkligt värde minskat med försäljningskostnader är ett av två 
sätt att beräkna en tillgångs återvinningsvärde. Det säkraste sättet att uppskatta och beräkna ett 
verkligt värde minskat med försäljningskostnader är att använda det värde som ett pris i ett 
bindande avtal mellan två parter ger upphov till. Det negativa med det här sättet att uppskatta och 
beräkna ett verkligt värde är att det oftast saknas ett sådant avtalat pris vid tidpunkten för 
beräkningen. (FAR Komplett – D) 
 
När ett sådant avtalat pris saknas för bestämmande av en tillgångs återvinningsvärde så kan 
företag använda sig av det rådande marknadspriset för vilket tillgången handlas med på en aktiv 
marknad. Marknadspriset minskat med eventuella kostnader kan alltså motsvara ett avtalat pris 
mellan två parter och kan därför likställas med verkliga värdet minskat med 
försäljningskostnader. Det kan dock förekomma situationer där både avtalat pris och 
marknadspriser saknas. I detta fall utgörs det verkliga värdet (minskat med 
försäljningskostnader) av ett beräknat pris som ska motsvara försäljningspriset för tillgången. 
Företaget måste även i sin beräkning beakta liknande transaktioner i branschen för liknande 
tillgångar. Företag får inte tillämpa beräkning av det verkliga värdet minskat med 
försäljningskostnader då tillgången avyttras under tvång. Företag kan dock ibland ha svårigheter 
med att fastställa en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader. Svårigheterna 
med fastställandet av det verkliga värdet uppstår då ett företag har mindre tillförlitlig eller helt 
saknar tillförlitlig information. Om den här situationen uppstår så kan företag använda sig av 
tillgångens nyttjandevärde som dess återvinningsvärde. (Ibid.) 
 
Nyttjandevärde är ett värde som motsvarar en tillgångs uppskattade förväntade framtida 
kassaflöde. Nyttjandevärdet är det andra sättet att beräkna en tillgångs återvinningsvärde. 
Beräkningen av nyttjandevärdet sker genom att företaget försöker uppskatta de framtida in och 
utbetalningarna som den specifika tillgången ger upphov till. Företaget måste även vid 
beräkningen av nyttjandevärdet diskontera dessa framtida betalningar som uppkommer i den 
löpande verksamheten. Nyttjandevärdet motsvarar alltså antingen justeringar av de framtida 
betalningsströmmarna eller av diskonteringsfaktorn av dessa. Företags förväntade nuvärde av de 
framtida betalningarna skall alltså fastställas oberoende av vilken metod företaget använder för 
bestämmande av de förväntade kassaflödenas storlek och tidpunkt. Företaget ska även vid 
bestämmandet av nyttjandevärdet stödja sina uppskattningar av de framtida kassaflödena på 
sannolika och verifierbara antaganden som i sin tur ska reflektera företagsledningens bästa 
uppskattning av tillgångens ekonomiska förhållande gällande kassaflöden och kvarstående 
nyttjandeperiod. (Ibid.) 
 
3.4.3.2 Nedskrivning av goodwill 

Företag ska göra nedskrivningar av goodwill om det redovisade värdet av goodwill överstiger 
återvinningsvärdet av goodwill. Det här påvisas då ett företag får indikationer om att tillgångens 
redovisade värde överstiger tillgångens återvinningsvärde eller då ett företaget för varje år 
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utreder till balansdagen om det finns några indikationer om att tillgångens värde kan ha minskat i 
värde vilket leder till att tillgången behöver skrivas ned. Företag måste då beräkna tillgångens 
återvinningsvärde samt storleken på nedskrivningen vilket motsvaras av skillnaden mellan 
återvinningsvärdet och det redovisade värdet av tillgången. (FAR Komplett – D) 
 
Goodwill kan definieras som en tillgång som förvärvats i ett rörelseförvärv men som inte går 
identifieras separat eller redovisas enskilt. Goodwill är en tillgång som förväntas ge upphov till 
framtida ekonomiska fördelar för det förvärvande företaget. Goodwill är en tillgång som 
tillsammans med andra tillgångar genererar kassaflöden. (Ibid.)  
 
När ett företag ska genomföra en prövning av nedskrivningsbehovet för förvärvad goodwill så 
måste det förvärvande företaget fördela den förvärvade goodwill på de kassagenererande 
enheterna och det här ska det förvärvande företaget göra från och med förvärvstidpunkten av 
rörelseförvärvet. Goodwill ska alltså per förvärvstidpunkten utfördelas på de kassagenererande 
enheter som både direkt och indirekt gynnas av synergieffekterna av förvärvet. Denna fördelning 
sker oberoende av hur de andra identifierbara tillgångarna vid rörelseförvärvet fördelats över de 
kassagenererande enheterna. Företag ska efter ett rörelseförvärv pröva nedskrivningsbehovet av 
förvärvad goodwill på de kassagenererande enheternas nivå. Om företaget inte hinner genomföra 
fördelningen av goodwill på de kassagenererande enheterna innan slutet av det räkenskapsår då 
rörelseförvärvet genomfördes så måste företaget genomföra fördelningen av goodwill innan 
utgången av nästkommande räkenskapsår som inleds efter förvärvet. (Ibid.) 
 
När ett företag efter ett rörelseförvärv endast kan fastställa förvärvets preliminära värden så ska 
företaget redovisa dessa värden för perioden då rörelseförvärvet realiserats. Företaget ska sedan 
senast tolv månader efter förvärvet fastställa värdena av rörelseförvärvet och redovisa eventuella 
justeringar samt dess effekter. När detta sker kan fördelningen av goodwill inte genomföras före 
utgången av det första räkenskapsåret och då måste företaget lämna information om detta i 
företagets finansiella rapporter. (Ibid.) 
 
Företag ska efter ett rörelseförvärv årligen pröva nedskrivningsbehovet för de kassagenererande 
enheter som den förvärvade goodwillen har fördelats på. Företag ska även pröva 
nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheter när det föreligger indikationer om att en 
nedskrivning föreligger. En nedskrivning av kassagenererande enheten ska genomföras då 
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet för enheten. Företag kan själva bestämma 
när de väljer att genomföra nedskrivningsprövningen under räkenskapsåret, dock måste företag 
genomföra den årliga prövningen vid samma tidpunkt varje räkenskapsår. Företag kan välja att 
pröva nedskrivningsbehovet för olika kassagenererande enheter vid olika tidpunkter. Om ett 
rörelseförvärv äger rum under ett aktuellt räkenskapsår så måste det företag som förvärvar 
genomföra en nedskrivningsprövning av den kassagenererande enheten som tilldelats goodwill 
från förvärvet innan räkenskapsåret avslutas. (Ibid.) 
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Om ett företag prövar nedskrivningsbehovet för både de tillgångar som utgör en 
kassagenererande enhet med goodwill och den enskilda kassagenererande enheten med goodwill 
vid samma tidpunkt så måste företaget pröva nedskrivningsbehovet för de tillgångar som utgör 
den kassagenererande enheten med goodwill innan de prövar nedskrivningsbehovet för den 
enskilda kassagenererande enheten med goodwill. Detta förfarande gäller även då ett företag 
prövar nedskrivningsbehovet av en specifik kassagenererande enhet med goodwill vid samma 
tidpunkt som de prövar nedskrivningsbehovet för en grupp av kassagenererande enheter med 
goodwill. Företaget måste då först pröva nedskrivningsbehovet för den enskilda 
kassagenererande enheten med goodwill innan de prövar nedskrivningsbehovet av gruppen med 
kassagenererande enheter med goodwill. (FAR Komplett – D) 
 
När ett företag ska pröva nedskrivningsbehovet för en kassagenererande enhet som tilldelats 
goodwill så kan det ibland finnas indikationer om värdeminskningar av enskilda tillgångar i den 
kassagenererande enheten. Om detta sker så måste företag först pröva nedskrivningsbehovet för 
de enskilda tillgångarna och om det då framkommer att det föreligger värdeminskningar för de 
enskilda tillgångarna så måste företaget först redovisa nedskrivningar av dessa innan de prövar 
nedskrivningsbehovet för den resterande kassagenererande enheten och dess goodwill. Det kan 
även uppstå situationer där det kan finnas indikationer om en värdeminskning för en specifik 
kassagenererande enhet i en grupp av kassagenererande enheter för vilket goodwill fördelats på 
efter ett rörelseförvärv. Om det uppstår en sådan situation så måste företaget pröva 
nedskrivningsbehovet av den specifika kassagenererande enheten först och även här måste 
företaget redovisa eventuell nedskrivning av den enskilda enheten innan företaget prövar 
nedskrivningsbehovet för gruppen av de kassagenererande enheterna som tilldelats goodwill. 
(Ibid.) 
 
Det förvärvande företaget ska endast redovisa en nedskrivning för en kassagenererande enhet 
eller en tillgång då det redovisade värdet överstiger dess återvinningsvärde. Om det framkommer 
i ett nedskrivningstest att en nedskrivning föreligger, då måste företaget genomföra en 
nedskrivning och fördela nedskrivningsbeloppet på tillgångarna i den kassagenererande enheten 
för att minska det redovisade värdet av dessa (se figur 3 nedan för exempel). Företaget måste 
även följa en turordning vid fördelningsförfarandet av nedskrivningsbeloppet där företaget måste 
börja med att minska det redovisade värdet av den goodwill som direkt hänförts till en 
kassagenererande enhet. Företaget ska därefter minska det redovisade värdet av den goodwill 
som hänförts till företagets övriga tillgångar, denna fördelning av nedskrivning ska proportionellt 
fördelas över varje tillgång i enheten. Företag ska kostnadsföra och redovisa nedskrivningarna i 
resultaträkningen. (Ibid.) 
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(Figur 3 – egen bearbetning Marton et al., 2010, s.332) 

3.5 U.S. GAAP 

Nedan ges en övergripande presentation av U.S. GAAP samt en genomgång av de regler som 
behandlar goodwill (FAS 141 och FAS 142). 
 
IFRS motsvarighet i USA är U.S. GAAP. Dessa redovisningsregler utfärdas av organisationen 
the Financial Accounting Standards Board som förkortas FASB. (Howard, 2009, s.45-47) Många 
olika organ har varit ansvariga för utformningen av U.S. GAAP genom åren och den 1 juli 2009 
blev U.S. GAAP intaget i Accounting Standards Codification (ASC) och standarder kommer 
efter det att hänföras som ASC och inte längre Statements of Financial Accounting Standards 
(SFAS) (Epstein & Saafir, 2010, kapitel 1). Till skillnad från IFRS ger U.S. GAAP strikta regler 
och anvisningar för de flesta transaktionerna och ger därmed mindre rum för tolkning samt är 
mer omfattande än vad IFRS kan uppfattas vara. (Howard, 2009, s.45-47) U.S. GAAP kan alltså 
beskrivas som ett väldigt omfattande regelverk med mycket information där det bland annat 
återfinns regelbaserade och innehållsrika riklinjer för hur redovisningen ska gå till. (Ampofo, & 
Sellani, 2005, s.222) 

3.5.1 U.S. GAAP redovisningsstandarder 

Namnet U.S. GAAP syftar till en term som kan förklaras som en samling av regler och 
förfaranden som är nödvändiga för att påvisa hur god redovisningssed ska tillämpas i praktiken. 
Riktlinjerna som presenteras för hur redovisningen ska gå till i praktiken är inte enbart 
presenterade övergripande utan finns även i form av detaljerade direktiv. De här ska tillsammans 
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sätta en standard som gör det möjligt att mäta finansiell information. (Epstein, Nach & Bragg, 
2010, s.1) 
 
Standarderna i U.S. GAAP delades förut in i fyra olika kategorier med tillhörande auktoritär 
ordning och presenteras översiktligt nedan:  
 

• Den första kategorin som har beteckningen A är de mest auktoritära 
redovisningsprinciperna och innehåller rapporter och tolkningar från främst FASB. 

• Kategori B innehåller FASB’s tekniska rapporter och andra uttalanden från American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) som är godkända av FASB. 

• Kategori C behandlar synpunkter från FASB’s Emerging Issues Task Force (EITF) och 
täcker vissa specialiserade områden däribland behandling av nya redovisningsfrågor. 

• Den sista kategorin med benämningen D omfattar en guide publicerad av FASB gällande 
själva implementeringen.(Bragg, 2004, s.2) 

 
1 juli 2009 blev FASB’s “Accounting Standards Codification™” den enda officiella auktoritära 
GAAP i USA. I och med det här ersattes alla de tidigare utgivningarna och endast en auktoritär 
källa återstod. Den här nya kodifikationen gjorde inte om U.S. GAAP utan introducerade istället 
en ny struktur som skulle syfta till att vara mer användarvänlig och lättillgänglig att söka i. 
Kodifikationen är uppdelad inom fyra områden, det vill säga “topics, subtopics, sections, 
subsections”. (Epstein, Nach & Bragg, 2010, s.7-8) 

3.5.2 FAS No. 141 - Rörelseförvärv  

 
3.5.2.1 Uttalande om Financial Accounting Standard No. 141 

Målet med FAS no. 141 är att förbättra relevansen och jämförbarheten i den finansiella 
informationen som ett företag lämnar i sina rapporter gällande rörelseförvärv och vilka effekter 
rörelseförvärvet medför. För att uppnå målet med en förbättrad relevans och jämförbarhet har det 
fastställts krav och principer för hur förvärvaren ska redovisa rörelseförvärv. Förvärvaren ska i 
sina finansiella rapporter redovisa förvärvade identifierbara tillgångar, samt övertagna skulder 
som härleds till förvärvet och allt ickestyrande inflytande i det förvärvade (minoritet). 
Förvärvaren ska även vid rörelseförvärv redovisa och värdera den goodwill som uppstår i och 
med rörelseförvärvet. Principerna och kraven bestämmer även vilken typ av information som ska 
lämnas till användare av de finansiella rapporterna. Det här utförs för att användarna ska kunna 
bedöma de finansiella effekterna och karaktären av rörelseförvärvet. (GASB webbplats - A) 
 
3.5.2.2 Förvärvsmetoden 

Ett företag måste vid ett förvärv av ett annat företag utreda om förvärvet motsvarar kraven för ett 
rörelseförvärv. Kraven som ställs för att ett företag ska få redovisa ett förvärv som ett 
rörelseförvärv är att de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna ska utgör en rörelse eller 
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en verksamhet. Företag får inte redovisa ett förvärv som ett rörelseförvärv om inte det förvärvade 
motsvarar en rörelse eller verksamhet. Företag ska alltså använda sig av förvärvsmetoden då de 
redovisar ett förvärv som uppfyller kraven för ett rörelseförvärv. (GASB webbplats – A) 
 
Användning av förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv kräver att den som förvärvar 
är känd samt att förvärvstidpunkten fastställs. Förvärvsmetoden kräver också att de förvärvade 
tillgångarna och de övertagna skulderna samt att eventuellt minoritetsinflytande ska redovisas 
och värderas. Redovisning av rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden kräver också att värdering 
och redovisning av goodwill sker. Förvärvsmetoden kräver att ett av de företag som förvärvar 
ska identifieras vid ett rörelseförvärv. Förvärvaren måste redovisa förvärvstidpunkten i linje med 
förvärvsmetodens ställda krav. Förvärvstidpunkten redovisas som den tidpunkt då förvärvaren 
erhåller kontrollen över det förvärvade företaget. I vanliga fall av rörelseförvärv sammanfaller 
förvärvstidpunkten med den tidpunkt då förvärvaren erhåller det bestämmande inflytandet över 
den förvärvade verksamhetens tillgångar och skulder och då förvärvaren juridiskt överför 
ersättning för förvärvet. Det kan dock uppstå situationer då köparen erhåller kontrollen över 
säljarens tillgångar tidigare eller senare än den vanliga förvärvstidpunkten. En förvärvstidpunkt 
som ligger tidigare än själva utbytet av tillgångar och betalning mellan köparen och säljaren 
justeras med skriftligt avtal. Förvärvaren ska från och med förvärvstidpunkten redovisa de 
identifierbara förvärvade; tillgångar, övertagna skulder och minoriteters inflytande samt goodwill 
var och en för sig. (Ibid.) 
 
I rörelseförvärv kan det uppstå skillnader mellan vad förvärvaren upptar och redovisar som 
tillgångar och vad den förvärvade redovisar som tillgångar. Skillnaderna kan uppstå när 
förvärvaren i rörelseförvärvet tillämpar vissa redovisningsprinciper vid förvärvet, vilket kan 
resultera i att förvärvaren upptar tillgångar som den förvärvade upparbetat internt och själv inte 
redovisat som tillgångar. Skillnaderna kan alltså härledas till att förvärvaren erkänner tillgångar 
och skulder i sin redovisning som den förvärvade upparbetat internt. Exempel på tillgångar som 
förvärvaren upptar och erkänner som tillgångar i sin redovisning kan vara förvärv av 
immateriella tillgångar som varumärke, patent och kundrelationer samt goodwill. Förvärvaren 
måste även vid förvärvstidpunkten klassificera de förvärvade identifierbara tillgångarna och 
skulderna så att förvärvaren senare kan tillämpa andra redovisningsprinciper på det som 
förvärvats. Förvärvaren ska även utföra klassificeringsindelningen på val av ekonomiska 
förhållanden, avtalsvillkor och redovisningsprinciper samt att förvärvaren ska ta hänsyn till andra 
relevanta föreliggande förhållanden vid förvärvstidpunkten. Vid rörelseförvärv ska förvärvaren 
värdera de förvärvade identifierade tillgångarna och skulderna och eventuellt minoriteters 
inflytande till anskaffningsdagens verkliga värde. (Ibid.) 
 
I rörelseförvärv ska förvärvaren även redovisa goodwill från förvärvstidpunkten. Vid 
redovisning av goodwill beräknas goodwill som skillnaden mellan den totala summan av 
förvärvad andel av eget kapital värderad till verkligt värde plus eventuellt minoritetsinflytande 
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värderat till verkligt värde i den förvärvade verksamheten och det förvärvade nettobeloppet av de 
identifierbara tillgångar och skulder. (GASB webbplats – A) 

3.5.3 FAS No. 142 – Nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar. 

 
3.5.3.1 Uttalande om Financial Accounting Standard No. 142 

Enligt bestämmelserna i FAS 142 ska nedskrivning göras på goodwill och 
nedskrivningsprövning av goodwill sker på en nivå av rapporterande enheter. Goodwill ska 
skrivas ned när det redovisade värdet på goodwill överstiger dess underförstådda verkliga värde. 
I U.S. GAAP används ett nedskrivningstest som består av två delar, där den första delen används 
för att identifiera en potentiell nedskrivning av företagets goodwill och den andra delen används 
för att mäta storleken av nedskrivningen. (GASB webbplats - B) 
 
3.5.3.2 Verkligt värde 

Företag ska redovisa förvärvade tillgångar och skulder till verkligt värde, enligt U.S. GAAP 
motsvarar verkligt värde det belopp där utväxling av tillgångar, skulder sker på en frivillig bas 
mellan olika parter. Den här tillämpningen gäller dock inte om utväxlingen sker under tvång. Vid 
bedömning av verkliga värdet ska företag om det är möjligt använda noterade marknadspriser 
från en aktiv marknad för att på bästa sätt åstadkomma en tillförlitlig bedömning av det verkliga 
värdet. (Ibid.) 
 
Om det vid en bedömning av verkligt värde saknas tillförlitliga noterade marknadspriser ska 
värderingen av det verkliga värdet stödjas på den bästa tillgängliga informationen som företag 
kan tillgå. Företag kan även använda sig av priser på liknande tillgångar och skulder vid 
värdering av verkligt värde, även andra värderingstekniker kan användas vid värdering av 
verkligt värde. Företag kan även använda sig av nuvärdesmetoden vilken kan anses vara en av de 
bättre värderingsmetoderna för att uppskatta en rapporterande enhets nettotillgångars verkliga 
värde. Om fastställandet av verkligt värde görs genom att använda nuvärdesmetoden så ska 
företaget göra en uppskattning gällande de framtida kassaflödena vilka även ska vara förenliga 
med målet att uppskatta och fastställa det verkliga värdet. Vid uppskattningen av framtida 
kassaflöden ska antagandena baseras på andra antaganden från marknadens aktörer. Företag kan 
i vissa situationer även använda egna antaganden om framtida kassaflöden. Situationerna då 
företaget använder egna antaganden kan uppstå när information från andra marknadsaktörer inte 
finns tillgänglig eller när det anses för kostsamt för företag att erhålla informationen. Om företag 
använder egna antaganden för beräkning av framtida kassaflöden så ska dessa antaganden vara 
välgrundande och rimliga samt att beaktning skett till all tillgänglig information. (Ibid.) 
 
Värderingsmetoder som tillämpar relativa värden (multiplar) för en rapporterande enhets vinster 
eller inkomster eller liknande, ska få användas som värderingsteknik om metoden är förenlig 
med målet att mäta det verkliga värdet. Metoder som använder relativa värden av vinster eller 
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inkomster för att fastställa en rapporterande enhets verkliga värden kan vara tillämpningsbara, 
om ett företags verkliga värde och ekonomiska egenskaper samt verksamhet är jämförbart och 
observerbart. En annan viktig faktor för användandet är att det jämförbara företagets relativa 
värden är relevanta och kända. Användandet av relativa värden är inte tillämpningsbart när de 
relativa värdena inte är av jämförbar art, storlek eller omfattning. (GASB webbplats – B) 
 
En rapporterande enhets verkliga värde får överföras från ett år till nästkommande år om 
särskilda krav uppfylls. Kraven som ska uppfyllas är att den rapporterande enhetens tillgångar 
och skulder inte nämnvärt har förändrats eller att betydande förvärv eller omorganisationer inte 
genomförts och påverkar den gällande rapporterande enheten. (Ibid.) 
 
3.5.3.3 Nedskrivning av goodwill 

Nedskrivningstestet enligt U.S. GAAP består av två delar (se figur 4 nedan). 
Nedskrivningstestets första del används för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov av 
goodwillvärdet. Testets första del utgår från att göra en jämföring mellan den rapporterande 
enhetens bokförda värde och dess verkliga värde gällande goodwill. Om det i första 
nedskrivningstestet framkommer att det verkliga värdet på goodwill överstiger det redovisade 
värdet, ska värdet på goodwill inte anses ha försämrats. Det anses då att den andra delen av 
nedskrivningsprövningen är onödig eftersom att ingen nedskrivning behöver genomföras. En 
nedskrivning av goodwill ska genomföras när det i den första nedskrivningsprövningen 
framkommer att det redovisade värdet av goodwill överstiger dess verkliga värde. Om det i 
första testet framkommer att en nedskrivning behöver göras så ska företaget använda den andra 
delen av nedskrivningstestet för att bedöma storleken av den aktuella nedskrivningen. (GASB 
webbplats – B) 
 
Nedskrivningstestets andra del används för att mäta storleken på nedskrivningen. Storleken av 
nedskrivningen fastställs genom en jämförelse mellan det uppskattade verkliga värdet av den 
rapporterande enhetens goodwill och det redovisade värdet av enhetens goodwill. När ett företag 
ska genomföra ett nedskrivningsförfarande av goodwill så kan denna nedskrivning inte överstiga 
goodwills redovisade värde även om nedskrivningstestets andra del påvisar en större 
nedskrivning än dess redovisade värde. (Ibid.) 
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(Figur 4 – egen bearbetning, Rankin Johansson, 2001, Far Komplett - B) 
 
Fastställandet av det underförstådda verkliga värdet av goodwill bestäms på samma sätt som i ett 
rörelseförvärv. För att bestämma det underförstådda verkliga värdet vid ett rörelseförvärv ska 
företaget fördela det verkliga värdet för en rapporterande enhet på den enhetens tillgångar och 
skulder. Tillvägagångssättet av fördelningen sker på samma sätt som om den rapporterande 
enheten hade förvärvats i ett rörelseförvärv. Den rapporterande enhetens verkliga värde 
motsvaras av det pris som betalats för att förvärva den rapporterande enheten. Det övervärde som 
uppstår efter att det verkliga värdet fördelats över den rapporterande enhetens tillgångar och 
skulder är det underförstådda verkliga värdet av den rapporterande enhetens goodwill. 
Tillvägagångssättet som används för att fastställa det underförstådda verkliga värdet av den 
rapporterande enhetens goodwill används endast i syfte för att testa behovet av en nedskrivning 
av goodwillvärdet. Utfallet av testet ska inte föranleda företag att skriva upp eller ned det 
redovisade värdet av tillgångar och skulder. Utfallet ska likaså inte leda till att företaget upptar 
och redovisar nya tillgångar som en följd av tilldelningen. (GASB webbplats – B) 
 
Om det inträffar att det andra nedskrivningstestet av goodwill är ofullständigt vid 
upprättningstillfället av de finansiella rapporterna, ska om det är sannolikt att ett 
nedskrivningsbehov är aktuellt genomföras en nedskrivning av goodwillvärdet. Om 
nedskrivningsvärdet kan beräknas med stor sannolikhet eller på bästa sätt uppskattas, ska den här 
förlusten redovisas i de aktuella finansiella rapporterna. Det här förfarandet kräver dock att 
företaget ger upplysning om att mätningen av den aktuella nedskrivningen baseras på en 
uppskattning och inte på en fullständig beräkning. När förändringar sker av den uppskattade 
nedskrivningen så ska företaget redovisa dessa förändringar i företagets finansiella rapporter i 
den efterföljande rapporteringsperioden. (Ibid.) 
 
En rapporterande enhets goodwillvärde ska årligen prövas för nedskrivning. Nedskrivningstestet 
kan ske vid olika tidpunkter för olika rapporterande enheter och testet kan utföras när som helst 
under räkenskapsåret, dock måste testet ske vid samma tidpunkt varje år. (GASB webbplats - B § 
26) När det inträffar händelser eller omständigheter som med sannolikhet påverkar eller 
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förändrar det verkliga värdet av en rapporterande enhetens goodwill så måste företag genomföra 
fler nedskrivningsprövningar utöver de årliga. (GASB webbplats – B) 
 
Då en rapporterande enhets goodwill och andra tillgångsgrupper nedskrivningsprövas samtidigt, 
ska de andra tillgångarna nedskrivningsprövas före goodwill. Om en nedskrivningsprövning 
genomförs på en tillgångsgrupp exklusive goodwill där det dock kan krävas en potentiell 
nedskrivningsprövning av goodwill, ska nedskrivningsprövningen först genomföras på 
tillgångsgruppen exklusive goodwill. Om tillgångsgruppen exklusive goodwill visar efter 
nedskrivningstestet att en nedskrivning är aktuell så kommer den nedskrivningen att göras före 
det att en potentiell nedskrivningsprövning genomförs på goodwill. (Ibid.) 
 
Vid nedskrivningstest av goodwill testas all goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv och 
nedskrivning av goodwill tilldelas de berörda enheterna. Vid rörelseförvärv ska den goodwill 
som uppstår tilldelas de rapporterande enheterna som berörs av förvärvet. Metoden för 
fastställande av goodwillvärdet och fördelningsmetoden för goodwill till de rapporterande 
enheterna ska vara rimliga och väl genomförda samt att dessa metoder ska appliceras på ett 
följdaktigt sätt. (Ibid.) 
 
Nedan visas figur 5 som har för avsikt att illustrera skillnaden mellan hur nya och gamla 
tillämpningar av U.S. GAAP behandlar rörelseförvärv och fördelning av goodwill. 

 
(Figur 5 – egen bearbetning, Rankin Johansson, 2001, Far Komplett - B) 
 
Goodwillvärdet som tilldelas den rapporterande enheten ska fastställas på ett sätt som i huvudsak 
kan liknas vid hur goodwill bestäms och redovisas i ett rörelseförvärv. Principen utmynnar i att 
varje rapporterande enhets verkliga värde ska representera ett inköpspris som sedan fördelas på 
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tillgångar och skulder för den här enheten. Ett övervärde uppstår när ett inköpspris överstiger 
nettotillgångarnas värde, goodwillvärdet som uppstår tilldelas den rapporterande enheten. Om 
goodwill tilldelas en rapporterande enhet som inte tilldelats några tillgångar eller skulder vid 
rörelseförvärvet så kan goodwill ändå hänföras till den enheten med hjälp utav en annan metod. 
Den här metoden hänför skillnaden mellan det verkliga värdet för den rapporterande enheten före 
förvärvet och efter förvärvet, där skillnaden som uppstår är det belopp av goodwill som enheten 
ska tilldelas. (GASB webbplats - B) 
 
Goodwill som uppstår i dotterbolag ska rapporteras i dotterbolagets separata finansiella rapporter 
i enlighet med god redovisningssed. Goodwill i dotterbolag nedskrivningsprövas på 
dotterbolagets rapporterande enhetsnivå. Om en nedskrivning på dotterbolagsnivå genomförs 
måste även de berörda rapporterande enheterna på koncernnivå beakta den här nedskrivningen 
och utföra ett nedskrivningstest. Testet genomförs för att utreda om det som gav upphov till 
förlusten på dotterbolagsnivå påverkar den rapporterande enheten på en högre koncernnivå. Om 
nedskrivningstestet på koncernnivån påvisar att det verkliga värdet för den rapporterande 
enheten är lägre än enhetens redovisade värde så ska nedskrivning genomföras. Endast vid 
konstaterad effekt av dotterbolagets nedskrivning får den rapporterande enheten på koncernnivå 
genomföra och redovisa en nedskrivning av goodwillvärdet. (Ibid.) 

3.6 Skillnader och likheter mellan IFRS och U.S. GAAP 

Nedan kommer en jämförelse mellan regelverken att presenteras för att ge läsaren en djupare 
förståelse avseende likheter och skillnader. Kapitlet avslutas med en sammanställning av 
skillnader mellan regelverken (se figur 7). 

3.6.1 Rörelseförvärv 

Det första stora konvergensprojektet mellan regelverken var gällande rörelseförvärv och skulle få 
IFRS 3 och FAS 141 jämförbara. Vid rörelseförvärv ska förvärvsmetoden användas och ett 
verkligt värde ska bestämmas för den underliggande transaktionen. Det verkliga värdet ska då 
användas som utgångspunkt för de tillgångar och skulder som uppstår vid förvärvet. (Ernst and 
Young, 2009, s.11-12) 

3.6.2 Hur goodwill mäts 

Skillnader hur goodwill mäts enligt regelverken kan urskiljas genom att visa att enligt U.S. 
GAAP är goodwill det överstigande priset som betalas vid ett förvärv som överstiger det verkliga 
värdet av det förvärvade företagets andel av nettotillgångar. Enligt IFRS fastställs goodwill som 
skillnaden mellan priset för förvärvet och förvärvarens andel av det verkliga värdet netto av 
förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser (se figur 6 nedan). IFRS påpekar att 
goodwill inte kan mätas separat utan en värdering av verkligt värde för alla materiella och 
immateriella tillgångar måste först göras. (Jerman & Massimo 2008, s.219-220) 
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(Figur 6 – egen bearbetning Jerman & Massimo 2008, s.221-222) 

3.6.3 Fördelning och nedskrivning av goodwill 

Vad gäller fördelningen av goodwill så behandlas den enligt U.S. GAAP genom att den fördelas 
till en rapporterande enhet inom företaget medan IFRS menar att goodwill ska fördelas på en 
kassagenererande enhet. (Ernst and Young, 2009, s.18) 
 
Angående behandling av nedskrivningsprövning av goodwill och andra immateriella tillgångar 
har U.S. GAAP och IFRS en liknande syn, det vill säga att årligen ska dessa tillgångar testas för 
nedskrivning. Båda regelverken förklarar att om en prövning visar att tillgången är för högt 
upptagen ska en nedskrivning genomföras. Trots många likheter inom området uppkommer ändå 
olikheter vad gäller hur nedskrivningen ska granskas, redovisas och beräknas. (Ernst and Young, 
2009, s.18) 
 
Hur nedskrivningsprövningen av goodwill ska utföras skiljer sig genom att U.S. GAAP använder 
sig av två steg medan IFRS använder ett steg. Enligt IFRS ska nedskrivningstestet göras på den 
kassagenererande enheten genom att jämföra det redovisade värdet inklusive goodwill med 
återvinningsvärdet för just den enheten. (Ernst and Young, 2009, s.19) Nedskrivningens storlek 
bestäms utifrån hur mycket som det redovisade värdet eventuellt överstiger återvinningsvärdet. 
Enligt IFRS kommer först fördelningen gå tillväga genom att beloppet först belastar goodwill 
och sedan proportionellt till andra tillgångar inom den kassagenererande enheten. Det här ska 
göras av den andelen som nedskrivningen överstiger det bokförda värdet på goodwill. (cpa2biz 
webbplats) 
 
Det första steget i U.S. GAAP är att göra ett test på den rapporterande enheten där redovisat 
värde jämförs med verkligt värde. Om det visar sig att det redovisade värdet överstiger det 
verkliga värdet måste en nedskrivningsprövning genomföras. (Ernst and Young, 2009, s.19) Det 
andra steget avgör hur stor nedskrivning som ska utfärdas och där jämförs ett uppskattat verkligt 
värde för den rapporterande enhetens goodwill mot det redovisade goodwillvärdet (Schultze & 
Weiler, 2010, s.779)  
 
Avseende nedskrivningsprövningen kan vissa skillnader urskiljas mellan regelverken. Det finns 
möjlighet att IFRS gör nedskrivningsprövningar på lägre nivåer tack vare användandet av 
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kassagenererande enheter istället för rapporterande enheter enligt U.S. GAAP. Det här kan då 
medföra att en större nedskrivning görs då IFRS tillämpas. (cpa2biz webbplats)  
 
Vad gäller själva nedskrivningen så skiljer den sig åt mellan IFRS och U.S. GAAP. Efter att 
nedskrivningstestet visat att ett behov av nedskrivning behöver göras ska det bestämmas hur 
mycket som ska nedskrivas. Enligt U.S. GAAP kommer graden av nedskrivningen att 
bestämmas utifrån det bokförda värdet på goodwill medan enligt IFRS så är graden av 
nedskrivningen inte begränsad till det bokförda värdet på goodwill utan sträcker sig längre. Om 
nedskrivningstestet visar att större nedskrivningar behöver göras än det bokförda värdet på 
goodwill kommer nedskrivning på andra tillgångar inom den kassagenererande enheten att göras 
vilket betyder att det finns en chans att större nedskrivningar kan göras enligt IFRS. (cpa2biz 
webbplats)  
 
Om det enligt IFRS gjorts nedskrivningar på goodwill kan nedskrivningen inte återföras genom 
en uppskrivning utan en sådan återföring är endast tillåten av andra immateriella tillgångar. U.S. 
GAAP tillåter dock inte återföring av någon immateriell tillgång. (Jerman & Massimo, 2008, 
s.220) 
 
Nedan i presenteras en sammanställning som visar skillnader mellan IFRS och U.S. GAAP. 

 
(Figur 7 – egen sammanställning av skillnader mellan IFRS och U.S. GAAP) 
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4. Empiri 
Nedan följer en presentation av materialet som vi samlat in från våra intervjuer. 

4.1 Presentation av respondenterna 

Duane J. Swanson berättar att han ursprungligen är från USA. Där arbetade han först fem år på 
en mindre revisionsbyrå och 1986 kom han till Sverige och började arbeta för att slutligen hamna 
på nuvarande KPMG. Swanson arbetade mycket med amerikanska bolag som hade dotterbolag i 
Sverige och sen i början av 90-talet arbetade han med stora projekt avseende konvergering till 
U.S. GAAP. Han berättar vidare att han även arbetat med andra stora svenska bolag, till exempel 
Atlas Copco där han haft hand om den vanliga revisionen och påpekar att det var under den tiden 
företagen gick över till IFRS. Idag arbetar Swanson med Capital Markets vilket handlar om 
börsintroduktioner och allting runt om den. 
 
Brad Albright berättar att han för närvarande arbetar på Grant Thornton i Stockholm, men att han 
tidigare arbetat två år som revisor på Grant Thornton i USA. Han har även arbetat fem år med 
värdering av finansiella rapporter i både USA och i Sverige. Vidare förklarar Albright att han är 
auktoriserad revisor och specialist inom Valuation for financial reporting.  

4.2 Övergång från U.S. GAAP till IFRS 

En övergång innebär en stor process för företagen där bland annat en viss omskolning måste ske 
för de som håller på med redovisningen, men det kommer inte ändra företagens sätt att driva 
affärer menar Swanson. Skillnaderna borde inte vara så stora längre eftersom regelverken 
påminner om varandra berättar Swanson, han påpekar dock att det mer beror på vilken bransch 
det ses på. Till exempel ett vanligt industriföretag med daglig försäljning och tillverkning har 
Swanson knappt sett några skillnader i värdering av lager eller kundfordringar vilket är de två 
största posterna i ett sådant företag. I IFRS aktiveras till exempel utvecklingskostnader medan i 
U.S. GAAP så kostnadsförs dessa direkt. Skillnader kan uppstå under en viss period om 
kostnaden skrivs av på tre år vilket då förbättrar resultatet under två år och sedan återger det till 
normalt utgångsläge i redovisningen. Swanson tror dock att marknaden ser igenom sådana saker 
och inte bara tittar på balansräkningen utan tittar på de totala utgifterna. Swanson berättar vidare 
att problematiken vid en övergång är mindre idag än den var tidigare, i grundredovisningen 
kommer det inte vara så stora skillnader men det beror på vilken bransch det tittas på. De största 
posterna i balansräkningen är oftast kundfordringar och lager och det är sällan som skillnader ses 
där. I praktiken tror Swanson att en övergång inte kommer innebära några stora skillnader och 
påpekar även att när det tittas på förvärv och avyttringar så tror han att regelverken har kommit 
varandra nära där också. 
 
Albright förklarar att en övergång från U.S. GAAP till IFRS kan innebära vissa skillnader. 
Skillnaderna kan till större del bero på vilken marknad företagen agerar inom. Albright förklarar 
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även att dessa skillnader gällande redovisningsprinciper mellan regelverken kan vara större vid 
en övergång inom vissa branscher. Det här kan medföra att en övergång i vissa branscher kan 
vara mer krävande gällande både interna och externa resurser. Albright förklarar att det med stor 
sannolikhet inte kommer innebära lika stor problematik som när USA införde Sarbanes Oxley 
Act vilket då medförde stora krav gällande dokumentation av intern kontroll för vissa företag. 
Det här innebar för många företag ökade kostnader de första åren av införandet. Införandet av 
Sarbanes Oxley Act medförde stora kostnader som övervägde fördelarna. FASB och SEC ser nu 
till att när potentiella övergångar av standarder sker så ska inte kostnaderna belasta företagen 
alltför mycket. 
 
Albright tillägger att en övergång förmodligen inte kommer innebära att företag ändrar sitt sätt 
att driva affärer. Övergången kommer i det stora hela innebära en process som kostar både tid 
och pengar för företagen. När en övergång sker som innebär att flera företag använder samma 
standard så kommer jämförbarheten mellan företagen att underlättas. 

4.3 Skillnader i regelverken avseende hur goodwill uppstår 

Swanson tror inte att skillnaderna är så stora, han tror att företagen härleder övervärdena lika 
långt på identifierbara tillgångar för att sedan få goodwill lika långt i praktiken. Skillnaderna hur 
goodwill uppstår mellan regelverken anser Swanson är väldigt små och i praktiken borde det inte 
vara några, han tilläger dock att det kan ha betydelse gällande hur bolagen tolkar och tillämpar 
regelverken. Som exempel påpekar han att utvecklingskostnader enligt U.S. GAAP kostnadsförs 
efter att goodwill har beräknats och menar att det är en bedömningsfråga från företaget om det 
ska tas som en tillgång eller kostnadsföras direkt men att goodwillberäkningen inte påverkas.  
 
Gällande eventualförpliktelser berättar Swanson att U.S. GAAP säger att om den är sannolik för 
betalning så ska den bokas upp och enligt IFRS om den är sannolik av ett utflöde. Han tillägger 
att han är osäker om det i praktiken skulle vara några skillnader även här. Vidare förklarar 
Swanson att om ett företag har en range (intervall) på en till två miljoner så skulle det kunna 
innebära att enligt U.S. GAAP skulle det sättas av en miljon och i Sverige två miljoner och 
menar att U.S. GAAP är lite försiktigare med att sätta av reserver. Men det kommer tillbaka till 
den underliggande redovisningen hur företaget har valt att redovisa ansvarsförbindelser. 
 
Albright berättar att både IFRS 3 och FAS 141 har nyligen blivit uppdaterade vilket föranlett att 
standarderna kommit att likna varandra allt mer. Han påpekar att vissa skillnader fortfarande 
existerar mellan regelverken, dock blir dessa skillnader allt färre i och med ett ökat samarbete 
mellan regelverken.  
 
Albright tillägger att skillnader kan uppstå i hur goodwill mäts beroende av vilken kunskap som 
ett land har vid hanteringen av de olika standarderna och även beroende av vem som gör 
bedömningen. Albright förklarar att USA var först med den här typen av regelverk där 
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fördelningen av goodwill behandlas. Genom kontroll av SEC och revisorer som är erfarna inom 
standarderna leder detta ofta till en bättre identifiering och bedömning av förvärvade tillgångar. 
Det här kan leda till lägre goodwillvärden i USA, det finns dock inte så mycket praktiska bevis 
av det här när det jämförs med publika bolag i Sverige. Albright förtydligar att det inte är 
standarderna i sig som resulterar i skillnader avseende de relativa värdena av goodwill i relation 
till det förvärvade priset. Det är istället beroende av vem som tillämpar standarderna samt kravet 
från de övervakande organen att standarderna tillämpas korrekt. 

4.4 Anledningen till att goodwill skrivs ned 

Som alla andra tillgångsposter måste den ge värde och avkastning i framtiden förklarar Swanson. 
Det finns mycket goodwill i balansräkningar runt om i världen och det har varit en väldigt 
uppblåst/hög företagsvärdering under 2000-talet som vid 2008 kom till en vändpunkt. Goodwill 
är en stor balanspost och den ska värderas rätt och den är en av de svåraste att bedöma förklarar 
Swanson. Det handlar om hur företagsledningen ser på saker och ting och om de anser att det 
finns ett bestående värde eller inte. Det gäller att se efter vad som hänt med goodwill och vad 
som hänt med verksamheten och se om det finns något värde kvar, vilket vi som revisorer också 
frågar berättar Swanson. 
 
Albright berättar att verkligt värde tillämpas mer och mer i balansräkningen och från ett 
historiskt perspektiv så är balansräkningen grundad av principerna av anskaffningsvärden och 
inte marknadsvärden. Albright förklarar att en tillgångs bokförda värde inte ska överstiga 
marknadsvärdet. Det är många instanser som är i linje med både U.S. GAAP och IFRS gällande 
att det bokförda värdet på tillgången är signifikant lägre än marknadsvärdet för tillgången. 
Om det visar sig att en indikation finns på att verkligt värde av goodwill understiger dess 
redovisade värde så ska goodwill skrivas ned till motsvarande belopp. Albright berättar vidare att 
det inte finns några skillnader avseende hur U.S. GAAP och IFRS gör denna bedömning. 

4.5 Nedskrivning av goodwill 

Swanson berättar att företagen i USA använder sig av en tvåstegsmetod och att det där används 
odiskonterat kassaflöde vid nedskrivningsprövning av goodwill. Nu när räntorna är ganska låga 
har det inte så stor betydelse men längre fram kan det bli att företagen får en nedskrivning enligt 
IFRS men inte enligt U.S. GAAP. Vidare tillägger Swanson att han anser att om det är så nära att 
räntor avgör om en nedskrivning är aktuell så kommer revisorer och företagsledningen att se till 
andra saker också. Räntor är bara en av de faktorer som det tittas på, till exempel tillväxt och 
marginaler är andra saker att se till. Swanson påpekar att det inte sker så mycket nedskrivningar 
av goodwill. Den största goodwillnedskrivningen han varit med om var med Atlas Copco och när 
själva nedskrivningen ägde rum så reagerade inte marknaden speciellt mycket. Det är inte så 
dramatiskt som många tror, kassaflödet har redan gått eftersom företagen redan har betalat den 
en gång i tiden. Det påverkar inte analytikernas värderingsmodeller då de ofta speglar på 
kassaflöde berättar Swanson. Avseende hur andra påverkas av nedskrivningen förklarar Swanson 
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att företagsledningen och styrelsen kanske inte alltid är positiva till det, eftersom det ses som ett 
misslyckande för dem som har varit med om det förvärv som gav upphov till goodwill. Bankerna 
kan till exempel påverkas med convenants (villkor i lånet) som företagen inte uppfyller längre, 
men Swanson tillägger att om det är publika bolag eller bolag som ägs av private equity så kan 
fokus ligga på andra saker också och inte enbart på sådant. 
 
Albright förklarar att den största skillnaden i och med nedskrivningsförfarandet av goodwill är 
att det enligt U.S. GAAP används en tvåstegsprocess vid mätning och nedskrivning av goodwill. 
Skillnader mellan regelverken är att IFRS endast använder en process som motsvarar båda stegen 
i U.S. GAAP. Albright berättar även att U.S. GAAP använder sig av ett odiskonterat kassaflöde 
vid beräkning av ”återvinningsvärdet” för goodwill. Nedskrivningsförfarandet inom IFRS är en 
förkortad process som egentligen motsvarar det andra steget i nedskrivningsförfarandet i 
tvåstegsprocessen i U.S. GAAP.  
 
Albright berättar att han inte tror att det i praktiken blir några skillnader mellan U.S. GAAP och 
IFRS avseende storleken på nedskrivningen av goodwill. 

4.6 Praktiska skillnader som en övergång kan innebära avseende goodwill 

Swanson påpekar beskrivningen av cash generating units och reporting units. Han tror dock inte 
att de skillnader som är beskrivna i teorin kommer uppstå i praktiken. Det hela handlar om hur 
bolagen väljer att göra och Swanson säger att han tror till exempel inte att ABB kommer att göra 
andra bedömningar av cash generating units än reporting units. 
 
Albright framhäver att det fortfarande finns vissa skillnader mellan regelverken gällande hur 
goodwill bokas upp under IFRS 3 och FAS 141. Han tillägger att skillnaderna mellan 
regelverken blir allt mindre med tiden. 
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5. Analys 
Följande kommer en analys av materialet som samlats in från intervjuerna jämföras med 
underlaget från referensramen. 

5.1 Hur goodwill fördelas ut 

Enligt U.S. GAAP ska företaget som identifieras som förvärvare vid ett rörelseförvärv identifiera 
det vid förvärvet övertagna tillgångar och skulder. Förvärvaren ska även redovisa den goodwill 
som uppstår i och med förvärvet. Den goodwill som uppstått vid förvärvet ska fördelas ut inom 
organisationen på en nivå av en rapporterande enhet. Enligt IFRS ska ett företag identifiera 
övertagna tillgångar, skulder och eventualförpliktelser vid ett rörelseförvärv. Albright förklarar 
att det finns en möjlighet att det enligt U.S. GAAP görs en bättre identifiering och bedömning av 
förvärvade tillgångar vilket skulle kunna leda till lägre goodwillvärden enligt U.S. GAAP 
eftersom USA har mer erfarenhet av att identifiera immateriella tillgångar. IFRS fördelar ut 
goodwill inom organisationen på en nivå av en kassagenererande enhet som eventuellt kan 
identifieras på en lägre nivå än en rapporterande enhet men behöver inte vara på en lägre nivå. 
Det finns därför potential att en nedskrivningsprövning enligt IFRS utförs på en lägre nivå när 
användandet av kassagenererande enheter tillämpas istället för rapporterande enheter. Skillnader 
kan även visa sig genom att IFRS tar hänsyn till eventualförpliktelser vid ett rörelseförvärv vilket 
kan medföra att goodwill upptas till ett högre belopp än om en beräkning gjorts enligt U.S. 
GAAP. Swanson bekräftar att det finns skillnader mellan regelverken i teorin men han tror inte 
att dessa teoretiska skillnader kommer uppstå i praktiken gällande dels eventuella nivåskillnader 
mellan rapporterande enheter och kassagenererande enhet och dels skillnaderna vid 
rörelseförvärvet gällande eventualförpliktelserna eftersom det beror på hur företagen väljer att 
tillämpa regelverken. Swanson tror inte heller att företagen som övergår från U.S. GAAP till 
IFRS kommer att göra andra bedömningar avseende kassagenererande enheter än de tidigare 
gjort gällande sina rapporterande enheter. 

5.2 Nedskrivning av goodwill 

Enligt U.S. GAAP görs en nedskrivningsprövning av goodwill på en nivå av en rapporterande 
enhet och när det redovisade värdet överstiger det underförstådda värdet så anses det att värdet 
av tillgången ska skrivas ned till motsvarande tillgångens underförstådda värde. IFRS definierar 
det här annorlunda och använder tillgångens återvinningsvärde för mätbar parameter där det ska 
ses om värdet behöver skrivas ned på grund av överskjutande värde. Albright förklarar att 
värderingen av en tillgång ska följa de grundläggande principerna vilket innebär att tillgångens 
redovisade värde i balansräkningen inte ska överstiga marknadens värde på tillgången. Albright 
förtydligar också att det inte finns några större skillnader avseende hur U.S. GAAP och IFRS 
behandlar värderingen av dessa grundläggande principer. Enligt IFRS testas 
nedskrivningsprövningen av goodwill på en kassagenererande enhetsnivå vilket i teorin skulle 
kunna innebära en nedskrivningsprövning av tillgången på en lägre nivå inom organisationen i 
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jämförelse med hur goodwill prövas enligt U.S. GAAP. Albright förklarar att de enda 
skillnaderna gällande nedskrivningsprövningen av goodwill är att U.S. GAAP använder och 
tillämpar en tvåstegsmetod vid nedskrivningsförfarandet av goodwill medan IFRS tillämpar en 
metod som endast utförs i ett steg. Swanson menar att skillnader mellan regelverken är lätta att 
identifiera och urskilja på det teoretiska planet, men att dessa skillnader är svårare att urskilja i 
praktiken eftersom tolkningar och tillämpningar av dessa regelverk är mer beroende av vilket 
företag som gör tillämpningen och inom vilken bransch företag verkar. Swanson menar alltså att 
det råder större skillnader mellan hur företagen väljer att tillämpa regelverken än de teoretiska 
skillnaderna som faktiskt presenteras och definieras mellan U.S. GAAP och IFRS avseende 
goodwill.  
 
Det första steget i nedskrivningsförfarandet enligt U.S. GAAP används för att identifiera ett 
eventuellt nedskrivningsbehov där en tillgångs redovisade värde jämförs med det verkliga värdet 
för tillgången där det ska ses om en nedskrivning av tillgången är aktuell. Det andra steget av 
nedskrivningstestet används för att mäta storleken på en eventuell nedskrivning av 
goodwillvärdet. IFRS använder istället en metod för att pröva om en eventuell nedskrivning av 
goodwill föreligger och den här metoden testar om tillgångens redovisade värde överstiger 
tillgångens återvinningsvärde. Swanson styrker det här när han berättar att det i praktiken 
fungerar så att U.S. GAAP använder en tvåstegsmetod medan IFRS använder ett steg för en 
liknande process vilket stämmer överens med de processerna som beskrivs i teorin. Albright 
påpekar att nedskrivningsförfarandet i IFRS egentligen är en förkortad process vilket motsvarar 
det andra steget av nedskrivningsförfarandet av U.S. GAAP tvåstegsprocess. Swanson tillägger 
att U.S. GAAP i praktiken tillämpar ett odiskonterat kassaflöde vid nedskrivningsprövning av 
goodwill, vilket även styrks av Albright. Swanson berättar vidare att om räntorna är låga så har 
det ingen betydande effekt men att om räntorna är höga så kan det innebära att framtida 
kassaflöde blir lägre enligt IFRS än U.S. GAAP som i sin tur kan påverka storleken på 
nedskrivningen. Det kan alltså innebära att IFRS får en nedskrivning men inte U.S. GAAP. 
Swanson förklarar att när företagsledningen och revisorerna ser nedskrivningsförfarandet så 
kommer de även att beakta annan information rörande nedskrivning för den aktuella tillgången. 
Albright kommenterar att det i praktiken inte borde bli några större skillnader mellan regelverken 
gällande storleken på nedskrivning av goodwill. Swanson påpekar också att de inte sker så stora 
nedskrivningar av goodwill på företagen och att den största nedskrivningen han varit med om 
inte föranledde några större marknadsreaktioner. Swanson berättar att nedskrivning av goodwill 
inte är så dramatisk som många tror eftersom kassaflödet redan har gått då den redan är betald 
sen tidigare. 
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6. Slutdiskussion 
Nedan kommer en slutdiskussion föras avseende likheter och skillnader mellan U.S. GAAP och 
IFRS samt eventuella effekter av en övergång. 

 
I den här studien har vi kommit fram till att de dokumenterade skillnaderna mellan U.S. GAAP 
och IFRS som beskrivs i teorin inte nödvändigtvis behöver stämma överens med det praktiska 
förfarandet då företag tillämpar dessa regler och standarder. Då skillnader uppkommer så beror 
det mer på vilka företag som tolkar och tillämpar regelverken samt inom vilken bransch företaget 
verkar. Likheter mellan U.S. GAAP och IFRS gällande goodwill är dokumenterade i 
referensramen samt att våra respondenter instämt med att regelverken i stora delar stämmer 
överens med varandra, vilket är något vi också håller med om eftersom regelverken är väldigt 
lika. Skillnader mellan U.S. GAAP och IFRS gällande goodwill som är beskrivna i teorin är 
svåra att återge i verkligheten då våra respondenter mer övergripande kommenterat dessa. Vi tror 
att skillnader i tillämningen av praxis och regelverk är lättare att urskilja hos företag som verkar 
inom branscher som är högre belastat av stora goodwillposter. Vi tror att sådana företag till 
exempel verkar inom IT- och läkemedelsbranschen. Däremot tror vi inte att det kommer bli så 
stora skillnader för företag som verkar inom industribranschen eftersom vi tror att dessa företag 
har lättare att identifiera både materiella och immateriella tillgångar kopplade till 
rörelseförvärvet. Anledningen till varför vi tror detta är att företag inom verkstadsindustrin 
utifrån vår egen tolkning borde ha större del identifierbart substansvärde i verksamheten jämfört 
med IT-företag vilket kan bero på att verkstadsindustriföretag till exempel har större andel 
fysiska tillgångar medan IT-företag kan antas ha större andel immateriella tillgångar i 
förhållande till verkstadsindustriföretaget. Med det här menar vi att företag som har större andel 
immateriella tillgångar också borde ha större andel goodwill. Skillnaderna angående storleken på 
goodwill borde därför uppstå främst hos branscher som är belastade av stora goodwillposter. 
Enligt den teori som presenterats och vad våra respondenter uttalat har vi dragit slutsatser att om 
det uppstår skillnader mellan regelverken så är det mycket beroende av vem som tolkar och 
tillämpar standarderna och inom vilken bransch företaget verkar. Därför kan det vara svårt att 
urskilja konstaterade effekter av en övergång mellan U.S. GAAP och IFRS. Eftersom det är svårt 
att precisera om effekten är kopplad till skillnaderna mellan regelverken som sådan eller om 
skillnaderna uppkommer tack vare att företag tillämpar regelverken olika samt att det också kan 
bero på vilken bransch företaget verkar inom. 
 
Effekter som en övergång kan innebära i teorin visar sig i form av att en nedskrivning skulle 
kunna ske enligt IFRS men inte enligt U.S. GAAP eftersom U.S. GAAP använder sig av 
odiskonterat kassaflöde. Vi är här i samtycke med våra respondenter gällande att det i praktiken 
inte borde uppstå en sådan skillnad direkt eftersom företag ser till flera olika saker och inte bara 
enbart fokuserar på enskilda saker vid bedömningar. Enligt teorin skulle tillämpningen av IFRS 
kunna medföra en större nedskrivning då nedskrivningen testas på en nivå av en 
kassagenererande enhet vilket kan vara på än lägre nivå än en rapporterande enhet vilket kan 
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medföra att en nedskrivning enligt IFRS skulle kunna bli större. Vi instämmer med Swanson 
gällande att ett företag som till exempel ABB inte troligtvis kommer göra en annorlunda 
bedömning av en kassagenererande enhet än en rapporterande enhet varför då denna skillnad inte 
borde uppkomma i praktiken. 
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7. Slutsats 
Nedan kommer en kort genomgång av resultatet som erhållits i uppsatsen att presenteras. Vi 
ämnar nedan besvara vår uppsatta problemformulering. 

 
Vad finns det för skillnader och likheter avseende behandlingen av goodwill mellan U.S. 

GAAP och IFRS?  

 
Vi har kommit fram till följande skillnader i teorin mellan regelverken: 

• Goodwill fördelas på kassagenererande enheter enligt IFRS respektive rapporterande 
enheter enligt U.S. GAAP. 

• IFRS kan ta hänsyn till eventualförpliktelser vid beräkning av goodwill. 
• Nedskrivningstest av goodwill skiljer sig genom att IFRS behandlar detta i en 

enstegsprocess medan U.S. GAAP använder en tvåstegprocess. 
• Nedskrivningstest av goodwill sker på en nivå av en kassagenererande enhet enligt IFRS 

respektive en rapporterande enhet U.S. GAAP. 
• Nedskrivningsbeloppet kan enligt IFRS överstiga det redovisade värdet av goodwill 

medan det inte kan överstiga detta belopp enligt U.S. GAAP. 
 
Det har dock visat svårt att identifiera dessa skillnader i praktiken då det inte skett någon 
övergång från U.S. GAAP till IFRS ännu. Identifieringen av skillnader har även visat sig svårt 
eftersom det hela beror mycket på hur företagen väljer att tillämpa regelverken. Enligt den 
information vi erhållit från respondenterna uppkommer skillnader i större grad av hur 
regelverken tillämpas och inom vilken bransch tillämpningen sker. Regelverken påminner 
mycket om varandra vilket tydliggörs i teorin samt att våra respondenter även styrker detta. 
Likheterna mellan regelverken kan också förklaras genom att IFRS till stor del grundar sig på 
U.S. GAAP samt att det råder ett konvergeringsprojekt mellan IASB och FASB för att 
åstadkomma en global och enhetlig redovisning. 
 
Vad kan övergången från U.S. GAAP till IFRS komma att innebära för företag gällande 

goodwill? 

 
Vi tror att en övergång från U.S. GAAP till IFRS kan medföra en stor process för företagen i och 
med att de måste ändra vissa rutiner och utbilda personal inom det nya regelverket samt nya 
rutiner gällande behandlingen av goodwill. Vi instämmer med våra respondenters uppfattning att 
företag inte kommer förändra sitt sätt att driva affärer efter en övergång dock kan en övergång 
påverka företagens behandling av goodwill vid rörelseförvärv där fördelning kan ske på andra 
nivåer än tidigare. Vi tror även som våra respondenter att det hela handlar om vem som gör 
övergången och inom vilken bransch det sker och att det därför är svårt att påpeka exakta 
effekter som en övergång kan medföra avseende goodwill. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att forska mer kring hur själva 
övergången kommer att påverka företagen och intressenterna i det stora hela och inte enbart 
avseende goodwill som den här studien haft för avsikt att behandla. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till respondenter 
 
1. Vad är dina arbetsuppgifter och vilken position har du inom företag? 
 
2. Vad kan en övergång från U.S. GAAP till IFRS innebära för företag rent generellt? 
 
3. Kommer en övergång innebära problematik för företagen? 
 
4. Finns det skillnader i regelverken hur goodwill uppstår?  
 
5. Varför måste goodwill skrivas ned?  
 
6. Finns det skillnader i regelverken hur det avgörs om en nedskrivning av goodwill är aktuell? 
 
7. Finns det skillnader i regelverken hur storleken på nedskrivningen av goodwill bestäms? 
 
8. Kan en övergång innebära några större skillnader rent praktiskt vad gäller goodwill? 
 
9. Sker uppdelningen av goodwill och immateriella tillgångar olika i U.S. GAAP och IFRS? 
 
10. Vad blir nettoeffekten av en övergång för företagen gällande goodwill? 
 
11. Vad blir nettoeffekten av en övergång för intressenterna gällande goodwill? 
 
12. Något att tillägga? 
 


