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The objective of this study was to examine the nature of the differences 

there are considering the reporting of goodwill impairment testing among 

Finnish listed companies. The study focused on the estimates and meth-

ods used in the impairment test and the economic details behind the fig-

ures. Theoretical background of the study was based on international ac-

counting rules and previous literature. The research method was qualita-

tive and the empirical data consisted of financial statements of 20 Finnish 

listed companies operating on technology and consumer services indus-

tries. The research results indicate that companies do not report the im-

pairment test consistently. The estimates and the methods vary widely and 

some companies are more open with their reporting. The sensitivity analy-

sis connected to the goodwill impairment test seems to be the most in-

formative part of the reports as it seems to reflect best the economical 

background of  the firm.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Suomalaiset listayhtiöt alkoivat laatia IFRS-tilinpäätökset vuodesta 2005 

lähtien. Muutos toi mukanaan joitakin kohtia, jotka vaativat yritysjohdolta 

harkinnankäyttöä. Yksi merkittävimmistä muutoksista oli uusien standardi-

en tapa kohdella yrityskauppojen yhteydessä kirjattua liikearvoa. Aiem-

masta suunnitelman mukaisten poistojen mukaisesta käytännöstä luovut-

tiin IFRS-standardien fokusoituessa käypien arvojen määrittelyyn ja pel-

kästään tämän vaikutus nosti siirtymätilikautena yritysten tuloksia. (Rahoi-

tustarkastus 2005, 10) Toisaalta pakollisista poistoista luopuminen nosti 

myös yrityskaupoissa maksettuja kauppahintoja (Huikku et al. 2012, 19).  

Uusien säännösten tähdätessä tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyden ja 

vertailtavuuden lisäämiseen myös johdon harkinnanvaraisuus on lisäänty-

nyt. Suomessa ei ole totuttu soveltamaan tulonodotuksiin perustuvia ar-

vonmääritysmenetelmiä: niiden sijaan kirjanpitokäytäntö on painottunut 

historiallisiin hankintamenoihin. Aineettoman omaisuuden, joka ei aiemmin 

ole ollut sääntelyn keskiössä, arvonmäärityksessä tämä puoli korostuu. 

(KHT-Media 2006, 8) 

Kyseenalaisen asiasta tekee se, että liikearvon arvonmäärityksessä keski-

össä ovat johdon arviot lähitulevaisuuden kassavirroista ja siihen liittyy 

siksi subjektiivisia elementtejä. Tilinpäätöksen lukijan voi olla vaikea arvi-

oida arvonalentumistestin lukujen luotettavuutta, koska toimivalla johdolla 

on yhtäältä sisäpiirintietoa yrityksen toiminnasta, jonka vuoksi esiintyy tie-

don epäsymmetriaa ja toisaalta tilinpäätöksen laativalla taholla on huomat-

tavasti liikkumavaraa arvonmäärityksessä ja siksi mahdollisuus tuloksen-

järjestelemiseen. (Hamberg et al. 2011, 264; Wines et al. 2007, 869) Käy-

pien arvojen käytön lisääminen onkin johtanut yritysten tuloskehitysten 

ennakoimisen vaikeutumiseen. Liikearvolaskennassa käypien arvojen so-

veltaminen korostuu niin taseeseen kirjaamisen yhteydessä kuin myö-
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hemmin vuosittain tapahtuvan arvonalentumistestauksen yhteydessä. 

(Baboukardos & Rimmel 2014, 1) 

Makrotalouden vaikeudet vuoden 2008 jälkeen ovat korostaneet liikear-

voon liittyviä epäilyksiä: huolimatta Helsingin Pörssin yritysten laajasta 

markkina-arvojen alenemisesta ja kassavirtoihin liittyvistä epävarmuusteki-

jöistä viime vuosina liikearvoon kohdennettuja arvonalentumisia ei ole juu-

rikaan raportoitu, vaikka niin oletettiin talouskriisin alkaessa ja yritysten 

markkina-arvot ovat laskeneet. (FIVA 2009, 10; FIVA 2012b, 1) Liikearvo 

on osalle listayrityksistä suuri riski, koska suuri yksittäinen arvonalentumi-

nen voi vähentää merkittävästi  omaa pääomaa ja jakokelpoisia varoja. 

Vuonna 2012 Suomen listayhtiöistä noin joka neljännellä liikearvon osuus 

omasta pääomasta oli vähintään puolet. Tällaisten yritysten voi sanoa ole-

van erityisen herkkiä liikearvon muutoksille, koska niiden oma pääoma 

perustuu olennaisesti liikearvon säilymiseen.  

1.2 Tutkimusongelmat ja -tavoitteet 

Tutkimus keskittyy liikearvon arvonalentumistestauksen raportointiin. Tut-

kimuksen tavoite ja samalla päätutkimusongelma on selvittää, miten lii-

kearvointensiivisten yritysten liikearvoa koskeva raportointi eroaa 

toisistaan.  

Tutkimuksen alaongelmat ovat: 

Kuinka arvonalentumistestauksessa käytetyt oletukset eroavat toisistaan? 

Kuinka arvonalentumistestauksen oletusten näkökulmasta eroavat yrityk-

set eroavat toisistaan taloudellisin tekijöin arvioituna? 

1.3 Menetelmät, aineisto ja rajaukset 

Tutkielma toteutetaan pro gradu -tutkielmana Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa osana laskentatoimen maisteriohjelmaa. Tutkimuksessa on 

laadullinen ote. Empiirisessä osuudessa tutkitaan, minkälaiset tekijät erot-

tavat yrityksiä niin raportoinnin laajuuden kuin taloudellisten tekijöiden 
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kannalta. Kaikki tutkimuksessa käytettävä empiirinen aineisto kerätään 

kokonaisuudessaan yritysten vuosikertomuksista ja niiden liitetiedoista.  

Tutkimuksen rajaukseen sisältyvät Helsingin Pörssiin listatut teknologia- ja 

kulutuspalveluiden toimialoille kuuluvat yritykset. Toimialat on valittu tar-

kasteluun, koska näillä toimialoilla toimivien yritysten tase on verraten ai-

neettomampi kuin muilla aloilla ja siten liikearvo on kyseisten toimialojen 

yrityksille todennäköisesti merkittävä tase-erä. Toimialarajauksen lisäksi 

on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle yritykset, joille liikearvon katsotaan ole-

van vähämerkityksellinen. Liikearvon alle kymmenen prosentin osuus ta-

seen loppusummasta on tässä tutkimuksessa asetettu merkityksellisyyden 

rajaksi.    

Koska tutkimus koskee IFRS-raportointia, rajauksen ulkopuolelle jäävät 

myös suomalaiset yritykset, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin koh-

teena. Tutkimuksessa ei oteta kantaa siihen, kuinka tarkalleen tarkastelun 

kohteena olevat suomalaisyritykset noudattavat IFRS-standardeja laaties-

saan tilinpäätöksiään eikä tilinpäätöslukujen oikeellisuuteen tai niihin liitty-

vien ennusteiden realistisuuteen. Suomessa ei sovelleta US GAAP -

standardeja, joten ne rajutuvat pois tutkimuksen empiriaosuudesta, vaikka 

teoriaosuudessa käydäänkin läpi amerikkalaisella aineistolla tehtyjä tutki-

muksia, koska standardit perustuvat olennaisilta osin samankaltaisiin pe-

rusperiaatteisiin. Tutkimuksen ajallinen rajaus asettuu kalenterivuoden 

2012 aikana päättyneeseen tilikauteen.  

1.4 Suhde aiempaan tutkimukseen 

Niin kauan kuin liikearvo-käsite on ollut tunnettu laskentatoimen alalla, on 

keskusteltu sen sopivuudesta kulloiseenkin sääntely-ympäristöön. Sitä on 

pidetty ammattilaisten keskuudessa ristiriitaisena ja jopa sen mieltäminen 

varallisuuseräksi on kyseenalaistettu. (Johnson & Petrone 1998) Varsin 

tuoreena menettelytapana arvonalentumistestaus on motivoinut monia 

tutkimuksia.  Ne ovat koskeneet pitkälti arvonalentumiskirjausten määrää 

selittäviin tekijöihin.  
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Useat tutkijat ovat pyrkineet selvittämään, miksei liikearvon arvonalentu-

miskirjauksia esiinny eniten silloin, kun niitä eniten odotetaan: kun yrityk-

sen kannattavuus ja kyky aikaansaada tulosta ovat selvästi heikentyneet. 

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että voimassaolevat liikearvon käy-

vän arvon määrittämistä koskevat tilinpäätösstandardit antavat jonkin ver-

ran tilaa subjektivismille. (Prakash 2010; Wines et al. 2007; Huikku & Sil-

vola 2012; Petersen & Plenborg 2010; ym.) 

Koska akateemikot pitävät arvonalennuksia ainakin jossakin määrin va-

paaehtoisina, on tutkittu eri tekijöiden ohjaavaa vaikutusta yritysten tilin-

päätöskäytännöissä. Arvonalentumiskirjausten yleisyyteen nähdään sel-

västi eniten vaikuttavina tekijöinä muun muassa johdon kannustimia kos-

kevat järjestelmät, johtoon liittyvät ominaispiirteet, kuten tausta ja työssä-

oloaika sekä yritysten lainaehtoihin liittyvät kovenanttiehdot, jotka liittyvät 

tyypillisesti yrityksen velkaantuneisuusasteeseen. (Ramanna & Watts 

2012; Beatty & Weber 2006; Zang 2008; Huikku & Silvola 2012; ym.) 

Myös sitä, että kyseessä olevaa menettelytapaa sovelletaan keinotellak-

seen tilikauden tulos toivotunlaiseksi, on pyritty  tilastollisin menetelmin 

todistamaan. Liikearvoon ei välttämättä tehdä sinänsä aiheellista alaskir-

jausta, jos siten vältetään negatiivisen tuloksen näyttäminen sidosryhmille. 

Vaihtoehtoisesti arvonalentuminen tapahtuu tilikaudella, joka on ilman ar-

vonalentumistakin tappiollinen. (Alves 2013; Van de Poel et al. 2010; Pra-

kash 2010) 

Toisaalta, koska IASB ja FASB totesivat standardinsa julkaistessaan uu-

den menettelytavan heijastavan aiempaa paremmin yrityksen tilinpää-

töshetken tilaa ja toisaalta myös tulevaa kehitystä, on tutkittu, välittävätkö 

arvonalentumiskirjaukset ulkopuolisille hyödyllistä tulevaisuuteen ajoittu-

vaa informaatiota. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että arvonalentumiskir-

jausten vähäisyys on yhteydessä enemmänkin taloudellisiin tekijöihin kuin 

yritysjohdon tekemiin omaa etua ajaviin valintoihin. (Jarva 2009; Lee 

2010) 
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Aiemmat tutkimukset ovat painottuneet selkeästi Yhdysvaltoihin ja Austra-

liaan. Tämä tutkimus toteutetaan suomalaisella aineistolla. Suurin osa ai-

emmista tutkimuksista on myös toteutettu kvantitatiivisin menetelmin, kun 

tämä tutkimus on kvalitatiivinen. Arvonalentumiskirjausten yleisyyden, laa-

juuden ja johdon vaikutuksen sijaan tutkimus painottuu liikearvon ar-

vonalentumistestauksen raportointiin ja yritysten välillä esiintyviin eroavai-

suuksiin. Aiempien tutkimusten löytämät tulokset huomioidaan työn empi-

riavaiheessa siten, että aiemmin havaittujen arvonalentumiskirjausten 

määrään ja suuruuteen vaikuttavien tekijöiden aikaansaamia raportointiin 

liittyviä eroavaisuuksia pyritään löytämään. Tutkimustuloksilla otetaan 

osaa keskusteluun IFRS-standardien toimivuudesta ja soveltuvuudesta 

suomalaiseen ympäristöön. Yleistettäviin tuloksiin ei pyritä. 

1.5 Rakenne 

Tämän tutkielman rakenne on seuraava:  ensimmäisen, johdanto-

kappaleen jälkeisessä toisessa kappaleessa käsitellään liikearvon käsitet-

tä ja sen alkuperäistä taseeseen kirjaamista erityisesti IFRS-standardien 

näkökulmasta.  

Toinen kappale kuvaa myös liikearvon arvonalentumistestin erilaiset kes-

kenään vaihtoehtoiset menettelyt ja kohdat, joissa yritysjohdolla on varaa 

valita useita erilaisia toimintavaihtoehtoja, joilla on vaikutusta arvonalen-

tumistestaukseen. Keskeisimpiin standardeihin IFRS 3 (business com-

binations, liiketoimintojen yhdistäminen) ja IAS 36 (impairment of assets, 

omaisuuserien arvonalentuminen) ei syvennytä seikkaperäisesti, mutta 

niiden vaikutus taustalla tulee tiedostaa, koska ne muodostavat käytän-

nössä tärkeän viitekehyksen tilinpäätöksen laatimisessa ja ohjaavat siten 

yritysten tilinpäätösraportointia. Muihin tilinpäätösstandardeihin ei paneu-

duta. Lisäksi toisen kappaleen loppupuolella käydään läpi itse arvonalen-

tumistestiin liittyviä keskeisimpiä aiempia tutkimuksia.  

Tutkielman empiriaosuus muodostaa kolmannen kappaleen. Empiria 

koostuu tilinpäätöstietojen vertailusta ja analysoinnista. Viimeisessä, nel-
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jännessä kappaleessa tutkimus vedetään yhteen ja esitetään johtopäätök-

set tutkimuksesta. Lisäksi esitetään potentiaalisia jatkotutkimusaiheita.  
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2. LIIKEARVON KÄSITE JA ARVONALENTUMIS-

TESTAUS 

2.1 Liikearvon osatekijät 

Liikearvolle (engl. goodwill) on aina annettu erilaisia käsitteellisiä merkityk-

siä. Edelleenkin sen yksiselitteinen määritteleminen on haastavaa, koska 

sen sanotaan kuvastavan kaikkea sitä aineetonta omaisuutta, jota ei voida 

kirjata miksikään muuksi eräksi taseeseen erillään yrityskaupan kauppa-

hinnasta. Akateemikot ovat olleet yksimielisiä ainoastaan siitä, että liikear-

von todellisen arvon määrittäminen on vaikeaa. Juuri abstraktiutensa 

vuoksi liikearvoon onkin todennäköisesti suhtauduttu niin kriittisesti lasken-

ta-ammattilaisten keskuudessa. Niin kyseisen erän taseeseen kirjaaminen 

kuin määritteleminen määräämättömän käyttöiän hyödykkeeksi saavat 

tutkijoiden keskuudessa puhujia sekä puolesta että vastaan.  

Varhaisimmissa 1800-luvulta peräisin olevissa määritelmissä liikearvo ku-

vastaa yrittäjän halukkuutta luopua yritykseensä liittyvistä tulonodotuksista 

siirtämällä omistus jollekulle toiselle. Suurin osa myöhemmistä määritel-

mistä on hyvin samankaltaisia: niille on yhteistä, että niiden mukaan lii-

kearvon taloudellisen vaikutusajan tulee olla määriteltävissä, sen tulee 

syntyä yrityshankinnan myötä ja olla määriteltävissä rahallisin mittarein. 

(Seetharaman et al. 2004, 133) 1960-luvulta peräisin olevan määritelmän 

mukaan liikearvo kuvastaa esimerkiksi yrityksen tuotteiden tunnettuutta, 

johdon taitoja tai julkisuuskuvaa. (Spacek 1964, 36) Cathron mukaan lii-

kearvo voi olla luonteeltaan hyvinkin kirjavaa: se voi koostua esimerkiksi 

yrityksen nimestä, monopoliasemasta, yrityksen toimipaikan hyvästä si-

jainnista tai johdon imagosta, joka aikaansaa asiakasuskollisuutta (Cathro 

1996, 172).  

Tällaisen tase-erän aktivoimista on kritisoitu muun muassa sen vuoksi, 

ettei se omana itsenäisenä eränään välitä tilinpäätöstiedon hyödyntäjälle 

paljoakaan informaatiota siitä, mitä yrityskaupassa on tosiasiassa hankittu 
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ja ylipäätään miksi yritystransaktio on tehty. Liikearvon yksiselitteinen mer-

kitys on katsottu vaikeaksi mieltää, ja sen on tulkittu kuvastavan usein ti-

linpäätöksissä eri asioita. (Tearney 1973, 44)  

FASB:n standardeja laatineessa työryhmässä työskennelleet Johnson ja 

Petrone pyrkivät perustelemaan, miksi liikearvo ylipäätään katsotaan ta-

seen eräksi. (Johnson & Petrone 1998, 294) Jotta tietty erä täyttäisi IFRS-

standardien mukaiset kaksi kirjaamiskriteeriä, 1) on oltava todennäköistä, 

että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva tuleva taloudellinen hyöty 

koituu yhteisön hyväksi ja 2) hyödykkeen hankintameno on luotettavasti 

määritettävissä. Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen hyödykkeiden 

osalta ensimmäisen kohdan hyödyn koituminen katsotaan tapahtuvan lä-

hes poikkeuksetta. Hyödykkeen määrittämiselle ja kirjaamiselle voi kuiten-

kin olla este, jos hyödyke perustuu sopimukseen tai lailliseen oikeuteen ja 

mikäli se ei ole selkeästi erotettavissa muusta yhtiökokonaisuudesta. 

(KHT-Media 2006, 28–29) 

Liikearvon katsotaan IFRS-standardeissa täyttävän kaikki mainitut edelly-

tykset. Vaikka se ei kykenekään itsenäisenä tuotannontekijänä luomaan 

kassavirtaa, se voi vaikuttaa siihen välillisesti muiden erien kanssa. Lisäksi 

ostavalla osapuolella, jonka taseeseen liikearvo merkitään, on määräys-

valta ostetun liiketoiminnan omaan pääomaan ja siten siitä saatavaan hyö-

tyyn. (Johnson & Petrone 1998, 296) Tästä näkökulmasta katsoen tällai-

sen erän kirjaaminen on perusteltua. 

Edellä mainitun standardilähtöisen näkökohdan lisäksi Johnson & Petrone 

esittelivät liikearvon ydinkomponentit, joita FASB käytti SFAS 142 -

standardin valmistelutyön tukena. Tätä ajattelua ydinkomponenteista pide-

tään hyödyllisenä perusteluna sille, miksi liikearvon lopulta katsottiin kuu-

luvaksi taseeseen. Globaalien tilinpäätöskäytäntöjen yhtenäistymiskehi-

tyksen myötä IASB:n standardi IFRS 3 on pitkälti jäljitelmä FASB:n vas-

taavasta standardista. (Johnson & Petrone 1998, 294)  

Liikearvoa voi ensinnäkin tarkastella osana laajempaa varallisuuskokonai-

suutta, yläpuolelta (top-down perspective) tai siten, että se tulkitaan osien-
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sa summaksi, alapuolelta (bottom-up perspective). Top-down -

näkökulmassa liikearvo on osa jotakin laajempaa omaisuuserää. Tästä 

laajemmasta omaisuuserästä eritellään omiksi taseen erikseen ne osat, 

jotka tilinpäätösstandardien asettamissa rajoissa on mahdollista. Ylijäävä 

osuus kirjataan liikearvoksi. (Johnson & Petrone 1998, 294)  

Kun liikearvoa arvioidaan osiensa summana (bottom-up perspective), sii-

hen katsotaan kuuluvaksi kuusi mahdollista ydinkomponenttia: 1) hankin-

nan kohteen nettovarojen käypien arvojen sekä kirjanpitoarvojen erotus, 2) 

kirjaamattomien varojen käypä arvo, 3) hankinnan kohteen liiketoiminnan 

jatkuvuuden käypä arvo, 4) liiketoimintojen yhdistymisessä syntyvien sy-

nergioiden käypä arvo, 5) kauppahintavastikkeeseen sisältyvä yliarvostus 

sekä 6) hankinnasta maksettu yli- tai alihinta. (Johnson & Petrone 1998, 

295) 

 
 
1) Nettovarojen käypä arvo - kirjanpitoarvo 

  

2) 
Tunnistamattomien nettovarojen käypä 

arvo 
  

3), Liiketoiminnan jatkuvuus (going concern) = Liikearvo (core goodwill) 

4) Kaupassa syntyvät synergiat 

5) Vastikkeen yliarvostus 
  

6) Yli- tai alihinta 
   

Kuvio 1. Ydinliikearvo Johnsonin & Petronen (1998, 295) mukaan.  

Kohta kohdalta Johnson & Petrone esittivät kommenttinsa, mikä heidän 

näkemyksensä mukaan kuuluu liikearvoon. Ensimmäinen ja toinen kom-

ponentti liittyvät yrityshankinnan kohteeseen, eivätkä siksi ole liikearvon 

osia, vaan näkyvät muualla taseella. Ne kuvaavat pitkälti hankinnan koh-

teen ennestään taseeseen kirjaamatonta varallisuutta. Viides ja kuudes 

komponentti liittyvät kylläkin hankkijaosapuoleen, mutteivät ole liikearvoa 
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tai muitakaan omaisuuseriä, koska ne kuvaavat mittausvirhettä tai kaupas-

ta aiheutunutta voittoa tai tappiota. (Johnson & Petrone 1998, 295–296) 

Johnsonin & Petronen (1998, 295) mukaan liikearvo muodostuu siis vain 

kolmannessa ja neljännessä kohdassa mainituista tekijöistä (Kuvio 1). 

Kohta 3) käsittää käytännössä jo yrityskaupan hetkellä olemassa olleen 

liiketoiminnan jatkuvuuden arvon. Jatkuvuuden käypä arvo tarkoittaa han-

kinnan kohteen kykyä tuottaa arvoa enemmän kuin sen nettovarat ilman 

yritysten yhteenliittymistä tuottaisivat. Neljäs kohta puolestaan koostuu 

uudessa liiketoimintojen yhdistämisessä muodostuvasta synergiasta eli 

liiketoimintojen päällekkäisyyshyödyistä.  Synergia tarkoittaa osapuolten 

kykyä tuottaa arvoa enemmän yhdessä kuin ne tuottaisivat itsenäisinä yri-

tyksinä. Tämän esityksen perusteella liikearvo koostuu siis varoista, jotka 

eivät näy taseessa, mutta joita yrityskaupan hankkijaosapuoli pitää omalle 

liiketoiminnalleen arvokkaina, jonka vuoksi se on maksanut hankinnan 

kohteesta sen nettovaroja suuremman kauppahinnan.   

Listayritykset raportoivat usein liikearvon kuvastavan kaupassa syntynyttä 

synergiaa. Saavutetut synergiaedut voivat olla hyvin monen tyyppisiä: ne 

voivat luoda yritykselle esimerkiksi myynti- tai ostotoimintaan liittyviä vo-

lyymietuja tai muut yksiköt voivat saada hankitun yksikön kautta edullisesti 

tuotannontekijöitä. (KPMG 2009, 229) Synergian lisäksi liikearvon rapor-

toidaan usein sisältävän hankitun yrityksen henkilöstön osaamista, mark-

kina-asemaa ja teknologian tai tuotteiden erityisyyttä. (Pricewater-

houseCoopers 2011, 20) Mainitunkaltaisia "omaisuuseriä" ei voida kirjata 

taseeseen, koska ne eivät täytä edellä mainittuja IFRS:n mukaisia akti-

vointikriteerejä. 

2.2 IFRS 3: liiketoimintojen yhdistäminen ja liikearvon kir-

jaaminen 

Johnsonin & Petronen esittämää mallia käytettiin vahvana teoriaperustana 

FASB:n ja IASB:n liikearvoa koskevien standardien SFAS 142 ja IFRS 3 

valmistelussa. Yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten standardien yhtenäis-
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tämisprojektin ensimmäisen vaiheen SFAS 142 otettiin käyttöön Yhdysval-

loissa vuonna 2001 ja samankaltainen IFRS 3 Euroopassa vuonna 2004. 

Uudistettu versio standardista IFRS 3 astui voimaan vuonna 2009. Uudis-

tus ei tuonut mukanaan tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä muutok-

sia, vaikka muutokset laajensivatkin standardin soveltamisalaa (KPMG 

2009, 164). Myöhemmin tässä tutkimuksessa mainitessa IFRS 3 tarkoite-

taan uudistettua standardia. 

Vaikka voidaankin ajatella, että yrityksessä kehittyy sisäisesti jatkuvasti 

liikearvoa yrityksen kasvaessa ja vahvistaessa esimerkiksi asiakassuhtei-

taan, taseeseen voidaan kirjata vain yrityskaupoista muodostunutta lii-

kearvoa. (Seetharaman et al. 2004, 137) Yrityksen sisäisesti aikaansaa-

maa liikearvoa ei aktivoida, koska sille ei ole olemassa toimivia jälkimark-

kinoita, joilla sen voisi myydä erillään muusta yrityskokonaisuudesta. 

(Hamberg et al. 2011, 265)  

Liiketoimintojen yhdistämistä ohjeistava IFRS 3 tähtää siihen, että tilinpää-

töstiedon hyväksikäyttäjän on mahdollista saada luotettavaa ja vertailukel-

poista tietoa arvioidakseen tapahtuneen liiketoimen luonnetta ja vaikutuk-

sia ja siten voidaan arvioida, mistä yrityskaupassa on todella maksettu. 

(IFRS 3.1) Liiketoimintojen yhdistämisellä tarkoitetaan standardissa toisis-

taan erillisten yhteisöjen tai yhteisöjen osien yhdistämistä yhdeksi yrityk-

seksi siten, että määräysvalta siirtyy transaktion myötä ostavalle osapuo-

lelle. Toinen edellytys on, että hankinnan kohde on liiketoimintaa, eli ta-

pahtuvaa transaktiota ei voida tulkita pelkäksi varojen hankinnaksi. (IFRS 

3.3) 

IFRS-standardien mukaan liikearvo on liiketoimintojen yhdistämisestä 

muodostuva taseen erä, joka kuvastaa yrityksen hyödyksi koituvia tulevai-

suuteen sijoittuvia taloudellisia hyötyjä, jotka syntyvät vastaanotetusta ai-

neettomasta omaisuudesta, joka ei ole identifioitavissa erillään liikearvosta 

ja siten kirjattavissa itsenäisesti taseen varallisuudeksi. (IFRS 3.1) 
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2.2.1 Hankinnan kohde 

Liikearvoa aktivoidaan konsernitaseeseen, kun hankinnan kohteena katso-

taan olleen pelkkien omaisuuserien sijaan liiketoiminta. On tärkeää huo-

mata, että IFRS 3:n määritelmä liiketoiminnasta on käsitteellisesti laajempi 

kuin pelkästään voittoa tavoitteleva toiminta. Standardin mukaan liiketoi-

minnalla tarkoitetaan "toisiinsa liittyvien toimintojen ja varojen muodosta-

maa kokonaisuutta, jota voidaan johtaa ja hallita tarkoituksena antaa sijoit-

tajille taikka muille omistajille, jäsenille tai osallistujille tuottoa osinkoina, 

kustannusten pienentymisenä tai muuna taloudellisena hyötynä". Siten, 

jos hankituista varoista ei muodostu ehyttä liiketoimintaa, tulee liiketoimea 

käsitellä varojen hankintana, eikä liiketoimintojen yhdistämisenä, jolloin 

liikearvoa ei kirjata. (KPMG 2009, 165) 

Ennen liiketoimintojen yhdistämistä ostaja laatii arvostuslaskelmia hankin-

nan kohteesta. Nämä arvostuslaskelmat käsittävät muiden ohessa arvioita 

tulevaisuuden kassavirroista, hyödykkeiden käyvistä arvoista ja yritys-

kauppaan liittyvistä riskeistä. Myyvä osapuoli tekee samankaltaisia arvioi-

ta. Neuvottelujen mahdollisena jatkumona päästään sopuun kauppahin-

nasta. Tämä on ensimmäinen, lopullisen muodostuvan liikearvon suuruu-

den määräävä vaihe. (Troberg 2007, 115) 

2.2.2 Hankintamenomenetelmä pääpiirteittäin 

Liiketoimintojen yhdistämisten yhteydessä on sovellettavaksi tulee niin 

sanottu hankintamenomenetelmä (acquisition method), jonka avulla hank-

kijaosapuolen konsernitaseeseen kirjattavan liikearvon määrä lasketaan. 

IFRS 3 -standardin lähtökohta on hankitun liiketoiminnan yhdistäminen 

konsernitilinpäätökseen käyttäen hankintamenomenetelmää hankinta-

ajankohtana siten, että IFRS-standardien kantava käyvän arvon periaate 

tulee noudatetuksi käyvän nettovarallisuuden määrittämiseksi. Näin huo-

mioiduksi tulevat historiallisten tasearvojen sijaan uudet, hankinnan yhtey-

dessä määritettävät käyvät arvot. (KPMG 2009, 163) 

Hankintamenomenetelmän soveltaminen käsittää viisi päävaihetta: 
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 1) Hankkijaosapuolen tunnistaminen 

 2) Hankinta-ajankohdan määrittäminen 

 3) Luovutetun vastikkeen määrittäminen 

 4) Hankittujen, yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen kir- 

 jaaminen ja arvostaminen 

 5) Liikearvon tai negatiivisen liikearvon kirjaaminen 

Hankkijaosapuolen tunnistaminen 

Kaikissa tilanteissa, jotka ovat luonteeltaan liiketoiminnan yhdistämisiä, 

tulee kyetä osoittamaan hankkijaosapuoli. Se on osapuolista poikkeukset-

ta se, joka saa määräysvallan vastaosapuolesta. Tulkinnanvaraisissa tilan-

teissa, jotka ovat harvinaisia, IFRS 3 ohjeistaa hankkijan olevan pääsään-

töisesti se osapuoli, joka esimerkiksi kaupan yhteydessä luovuttaa käteis-

varoja tai on suhteelliselta kooltaan suurempi. (KPMG 2009, 167) 

Hankinta-ajankohdan ja luovutetun vastikkeen määrittäminen 

Hankinta-ajankohdan määrittämisellä on suuri merkitys sen vuoksi, että 

varojen ja velkojen arvostaminen käypään arvoon tehdään juuri siihen päi-

vämäärään täsmättynä, vaikka lopullinen kirjaaminen tapahtuisikin useita 

kuukausia myöhemmin. Omaisuuserien arvoon vaikuttavat lukuisat sisäi-

set ja ulkoiset dynaamiset tekijät. Merkittävämpiä tällaisia vaikuttimia ovat 

yhtiön rahoitusrakenne sekä markkinakehitys ja toimialan kilpailullisuus. 

(KHT-Media 2006, 15) Hankinta-ajankohdaksi katsotaan se päivämäärä, 

josta lähtien hankkijaosapuolella on oikeus määrätä hankinnan kohteena 

olevasta liiketoiminnasta. (KPMG 2009, 168-169) 

Luovutettu vastike eli hankintameno mainitaan sisällöllisesti laajemmaksi 

kuin pelkästään kauppakirjassa sovittu kauppahinta. Usein vastikkeeseen 

sisältyy luopuvalle osapuolelle maksettava lisäkorvaus, joka perustuu 

hankinnan kohteen tilikauden tulokseen. Kauppahinnaksi voidaan lukea 

ainoastaan ne kustannukset, jotka ovat osa sitä kokonaisuutta, jonka 
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omistaja vaihtuu, eli esimerkiksi juristien kulut ovat tilikauden kuluja, eivät-

kä sisälly kauppahintaan.  (IFRS 3.11) 

Varojen ja velkojen arvostaminen ja kirjaaminen 

Sikäli, kun tapahtuva transaktio on luonteeltaan liiketoimintojen yhdistämi-

nen ja kauppahinta on suurempi kuin hankinnan kohteen nettovarat, syn-

tyy liikearvoa. Kuitenkin, ennen kuin kauppahinnan ja nettovarallisuuden 

erotus kirjataan kokonaisuudessaan liikearvoksi, on suoritettava tarkaste-

lua siitä, olisiko maksettu ylihinta mahdollisesti korvausta joko joistakin 

aineellisista tai aineettomista varoista, joita hankinnan kohde ei ole vielä 

kirjannut taseeseensa tai on kirjannut, mutta liian alhaiseen arvoon. Tä-

män arvioinnin seurauksena esimerkiksi hankitun kohteen taseeseen kir-

jaamat omistuskiinteistöt saattavat siirtyä hankkijan taseeseen aiempia 

tasearvojaan arvokkaampina. (Leppiniemi 2008, 21)  

Hankkijaosapuolen on kirjattava hankkimansa varat ja vastuullensa otta-

mat velvoitteet ja mahdollinen vähemmistöomistajien osuus käypään ar-

voon erillään liikearvosta. Tämä on usein haasteellisin osuus, sillä käypiä 

arvoja ei pääsääntöisesti eritellä kauppakirjassa. Ensisijaisesti arvonmää-

rityksessä on sovellettava markkinalähtöisiä menetelmiä, mutta jos niiden 

soveltaminen ei ole mahdollista, hyväksytään käytettäviksi myös tuotto- tai 

kustannusperusteiset menetelmät (KPMG 2009, 179). Erityisesti aineet-

tomien hyödykkeiden tapauksessa markkinalähtöisten menetelmien käyttö 

on tyypillisesti mahdotonta, koska vertailukelpoisia markkina-arvoja ei ole 

saatavilla aineettomien hyödykkeiden erityisen luonteen vuoksi. Usein nii-

den arvo mielletäänkin täysin yrityskohtaisiksi. (KHT-Media 2006, 21) 

Sen lisäksi, että hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvot muunnetaan 

käyviksi arvoiksi, aktivoidaan myös ne erät, jotka täyttävät aiemmin maini-

tut kirjauskriteerit, mutta joita hankkijan kohde ei vielä ennestään ole kir-

jannut taseeseensa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan IFRS-standardeissa ra-

hamäärää, jolla omaisuuserä voitaisiin myydä asiantuntevien, liiketoimeen 

halukkaiden ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä.  
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Ennen kuin käypiä arvoja voidaan ryhtyä määrittämään, on suoritettava 

pohdintaa siitä, mitkä erät ylipäätään katsotaan varallisuuseriksi IFRS-

tilinpäätöstä laadittaessa. Esimerkiksi hankittua ammattitaitoista työvoimaa 

ei oteta huomioon erikseen hankintamenolaskelmassa, koska sen ei kat-

sota olevan kirjattavissa erillään liikearvosta. Työvoiman ei nähdä olevan 

hankkijayhteisön kontrolloitavissa, vaikka sen osaaminen voidaankin näh-

dä eräänlaisena aineettomana omaisuutena. Asiakassuhteet ovat teorias-

sa kirjattavissa erillään liikearvosta, mikäli ne perustuvat sopimukseen. 

Käytännössä tällainen asiakassuhteen yksilöiminen taseessa on kuitenkin 

harvinaista. (KPMG 2009, 178) 

Aineettoman omaisuuden tunnistaminen ja arvonmääritys 

Mikäli hankintamenolaskelma osoittaa jäljelle jääväksi suurta liikearvoa, on 

mahdollista, ettei hankinnan kohde ole aktivoinut taseeseensa esimerkiksi 

kaikkea aineetonta omaisuutta, kuten tuotteen nimiä tai patentteja, koska 

ne ovat muodostuneet yrityksen oman toiminnan kautta ja niiden kehittä-

miseen liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi. (IFRS 3.13) 

IFRS 3 –standardin soveltamisohjeissa tunnistettavat aineettomat hyödyk-

keet katsotaan olevan esimerkiksi markkinoihin liittyviä, asiakkaisiin, sopi-

muksiin tai teknologiaan liittyviä hyödykkeitä. Esimerkiksi tavaramerkit, 

rakennusluvat, lisenssit, henkilökunnan työvaatteet, teknologia (patentoitu 

ja patentoimaton) sekä tietokoneohjelmat ovat taseeseen itsenäisesti kir-

jattavia aineettomia hyödykkeitä (Spillane 2005, 25).   

Kirjauskriteerit täyttävien varojen tunnistaminen voi osoittautua kriittiseksi 

liiketoimintakaupan toteutusvaiheessa. Aineettomien hyödykkeiden ar-

vonmäärittämisellä ja kirjaamisella lieneekin lopulta hyvin merkittävä vaiku-

tus siihen, kuinka suureksi liikearvo muodostuu suhteessa muuhun tasee-

seen. Finanssivalvonta onkin suositellut kiinnitettävän erityistä huomiota 

aineettoman omaisuuden tunnistamiseen ja siten kirjaamiseen. (FIVA 

2009b, 5)  
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2.2.3 Liikearvon tai negatiivisen liikearvon kirjaaminen 

Hankintamenolaskelman viimeisessä vaiheessa liikearvo aktivoidaan ta-

seeseen, ellei kyseessä ole niin sanottu edullinen yrityshankinta. Hankin-

tamenolaskelman jälkeen saatetaan myös todeta, että hankintameno on 

hankittua nettovarallisuutta pienempi. Tällaista tapausta kutsutaan edulli-

seksi yrityskaupaksi, josta syntyvä negatiivinen liikearvo kirjataan hankki-

jaosapuolen tuloslaskelmaan välittömäksi voitoksi. (IFRS 3.34) Taustalla 

saattaa piillä erityisolosuhteita, kuten myyjän halukkuus luopua yritykses-

tään mahdollisimman nopeasti esimerkiksi maksuvalmiutensa säilyttämi-

seksi tai ostajan poikkeuksellisen suuri neuvotteluvoima. (Seetharaman et 

al. 2004, 143) Voi myös olla, että jonkin kauppaan sisältyneen omai-

suuserän arvo on noussut kaupantekohetken ja luovutushetken välisenä 

aikana. Mainitunkaltaiset tilanteet ovat kuitenkin Suomen oloissa harvinai-

sia ja lähtökohtaisesti IFRS-standardien mukaan asetelmaa on käsiteltävä 

virheenä ja IFRS 3 suosittelee hankintamenolaskelman uudelleenlaatimis-

ta. (IFRS 3.B69(i)) 

 

Kuvio 2. Hankintamenon kohdistuminen liikearvoksi. 

Kuvion 2 mukaisesti liikearvo muodostuu siis hankintamenosta vähennet-

tyjen hankittujen tase-erien kirja-arvojen sekä käypien arvojen jään-

nöseränä.  Taseen käypien arvojen määrittäminen on mainitulla tavalla 

merkittävä jäljellä jäävän liikearvon suuruuteen vaikuttava prosessi. 
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2.2.4 Pooling-menetelmä 

Aiemmin sallittua omistusten yhdistämiseen perustunutta pooling-

menetelmää ei IFRS-standardien piirissä hyväksytä enää sovellettavaksi. 

US GAAP salli pooling-menettelyn vuoteen 2001 asti ja IFRS-standardit 

mahdollistivat sen käytön vuoteen 2004 saakka, jolloin IFRS 3 -standardi 

julkaistiin. Pooling erosi selkeästi hankintamenomenetelmästä: pooling-

menetelmää käytettäessä hankkijan taseeseen ei syntynyt lainkaan lii-

kearvoa, vaan hankinnan kohteen nettovarallisuuden ylittänyt osuus kirjat-

tiin hankkijaosapuolen tuloslaskelmaan kuluksi. (KPMG 2009, 203) Tältä 

osin siirtyminen IAS 22:n korvaaminen IFRS 3:lla merkitsi erittäin suurta 

muutosta. Tätä ennen oli mahdollista soveltaa pooling- ja hankintameno-

menetelmiä vaihtoehtoisina toisilleen, mikä mahdollisti kulloiseenkin tilan-

teeseen sopivimman konsolidointimenetelmän valinnan. (Troberg 2007, 

115) 

Suomalainen kirjanpitolaki sallii tiettyjen ehtojen täyttyessä pooling-

menetelmän soveltamisen. (KPMG 2009, 203) Nykyään molemmat glo-

baalit tilinpäätösstandardit kuitenkin sallivat konsolidoinnin yhteydessä 

käytettäväksi ainoastaan hankintamenomenetelmän, joka pohjautui myös 

Johnsonin & Petronen artikkeliin liittyen liikearvon ydinkomponentteihin. 

(Troberg 2007, 114-115)  

2.3 Arvonalentumistestaus 

Liikearvon vaihtoehtoiset arvonmääritysmetodit ovat olleet kiivaan keskus-

telun aiheena jo pitkään ja menetelmää onkin muunneltu lukuisten lasken-

tanormistojen sisällä. Nykyisin laajimmin käytettyjen tilinpäätösstandardien 

suosima arvonalentumistestausmenettely korvasi voimaantullessaan lu-

kuisia erilaisia käytäntöjä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Laskenta-

toimen historiassa on kuitenkin ollut kolme selkeää päälinjaa liikearvon 

taseeseen aktivoimisen jälkeiseen arvostamiseen. (Seetharaman et al. 

2004, 132) 
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Systemaattisen poistamisen ja vuosittaisen arvonalentumistestauksen li-

säksi on menetelty myös siten, ettei liikearvoa ole kirjattu taseesta ajan 

kulumisesta huolimatta pois lainkaan, ellei ole hyvin selvää merkkiä sen 

tulontuottokyvyn alenemisesta. (Seetharaman et al. 2004, 132) Moni piti 

arvonalentumistestauksen käyttöön ottamista loogisena kehityksen jatku-

mona ensinnäkin siksi, että mekaanista tasapoistomenettelyä pidettiin in-

formaatioarvoltaan vähäisenä ja toiseksi siksi, että on vaikeaa tarkoin 

määritellä aikaikkunaa, jonka puitteissa liikearvo aikaansaa taloudellista 

hyötyä. Uuden käytännön tultua voimaan johdon oli annettava näin omia 

näkemyksiään tulevien rahavirtojen kehittymisestä. (Petersen & Plenborg 

2010, 420; Lee 2010, 240) IASB:n näkemys oli, ettei liikearvon arvo vähe-

ne säännönmukaisesti, vaan sen taloudellinen vaikutusaika on mahdoton-

ta määrätä ennalta. IAS 36 -standardi korvasi tullessaan voimaan aiem-

man IAS 22 -standardin, joka myös suosi vuosittaista, ennalta määrättyä 

poistoaikaa. (Alves 2013, 84-86) 

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt noudattivat Suomessa vuo-

teen 2005 saakka kirjanpitolain mukaista menettelyä, jonka mukaan akti-

voitu liikearvo poistettiin taseesta sen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 

Liikearvo poistettiin viiden vuoden, tai jos sen vaikutusaika katsottiin tätä 

pidemmäksi, enintään kahdenkymmenen vuoden kuluessa. (KPL 5:9) Jo-

ka tapauksessa siitä poistettiin siis vähintään viisi prosenttia hankinta-

menosta jokaisena tilikautena. Suomessa muut kuin listayhtiöt soveltavat 

edelleen kirjanpitolakia IFRS-standardien sijasta. Yhdysvalloissa vuotui-

seen käyvän arvon määrittämiseen perustuva menettelytapa korvasi jär-

jestelmälliset liikearvopoistot jo vuonna 2001. (Li et al. 2011, 746) 

Tilikauden 2005 alusta lukien liikearvon tulontuottokyvyn säilymistä tuli 

testata vähintään kerran tilikaudessa. Aineettomista hyödykkeistä, joiden 

taloudellinen vaikutusaika katsotaan rajalliseksi, tehdään edelleen suunni-

telman mukaiset poistot niiden vaikutusajan kuluessa. 

Liikearvon arvonalentumistestaus voidaan nähdä nelivaiheisena prosessi-

na, jossa 
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 1. määritetään ja kohdistetaan liikearvo niille yrityksen rahavir-

taa tuottaville yksiköille, joiden katsotaan hyötyvän yrityskau-

passa syntyvistä synergiaeduista 

 2. määritetään rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo,  

 3. määritetään rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä 

oleva rahamäärä, ja 

 4. verrataan kirjanpitoarvoa kerrytettävissä olevaan rahamää-

rään ja kirjataan arvonalentumistappio, mikäli ensimmäinen on 

jäljempänä mainittua korkeampi. (Troberg 2007, 127) 

2.3.1 Rahavirtaa tuottavat yksiköt 

Koska liikearvo itsessään ei tuota yritykselle rahavirtaa, se on kohdistetta-

va taseeseen kirjaamisen yhteydessä osaksi sellaista laajempaa kokonai-

suutta, jonka käytöstä syntyy rahavirtaa. Pienintä tällaista yksilöitävissä 

olevaa omaisuuserien ryhmää kutsutaan rahavirtaa tuottavaksi yksiköksi 

(cash-flow generating unit). Rahavirtaa tuottavan yksikön rajaaminen vaatii 

harkintaa ja sellaisten määritteleminen jätetäänkin johdon tehtäväksi. Ra-

havirtaa tuottavien yksiköiden, joille liiketoimintojen yhdistämisestä aiheu-

tuva liikearvo kohdistetaan, tulee olla sellaisia, jotka hyötyvät hankitusta 

liiketoiminnasta muodostuvista hyödyistä ja synergioista, riippumatta siitä, 

mitä muita omaisuuseriä tähän yksikköön liittyy. Jos yrityksellä on useita 

toiminnallisia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi valmistus- ja huoltotoimin-

ta, omaisuuserien ryhmiä on laajennettava niin paljon, että niiden voidaan 

todeta olevan itsenäisiä rahavirtaa tuottavia yksiköitä. (KHT-Media 2006, 

45)  

Positiiviset rahavirrat syntyvät yrityksen ulkopuolelta, eli myynnistä asiak-

kaille. Esimerkiksi vähittäiskaupassa jokainen myymälä ja pankkitoimin-

nassa jokainen konttori katsotaan omiksi itsenäisiksi rahavirtaa tuottaviksi 

yksiköikseen. Yksiköitä määritettäessä keskeisessä vaikuttavassa roolissa 

on se, kuinka johto seuraa yrityksen suoriutumista: merkitystä on sillä, ta-

pahtuuko johdon seuranta esimerkiksi tuotelinjoittain, alueittain tai toimi-
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aloittain. Siten johdon raportointijärjestelmät antavat usein viitteitä siitä, 

mitkä ovat yrityksen rahavirtaa tuottavia yksiköitä. Näin ollen ulkopuolisille 

annetaan jokseenkin samaa informaatiota kuin johdollakin on. (Räty & 

Virkkunen 2004, 240; KHT-Media 2006, 46) Laajimmillaan rahavirtaa tuot-

tavan yksikön on sallittu olevan enintään IFRS 8 -standardin mukaisen 

toimintasegmentin laajuinen. (IAS 36.80) Segmenttitason soveltaminen on 

kuitenkin sallittua vain, mikäli liikearvoa ei voida kohdentaa sitä alemmalla 

tasolla olevaan rahavirtaa tuottavaan yksikköön, eli standardi ei varsinai-

sesti tarjoa kahta vaihtoehtoista kohdistamistapaa. (IAS 36.81) Tiivistetysti 

toimintasegmentin sanotaan olevan yhteisön osa, jolla on liiketoiminnalli-

nen funktio, ja josta voi saada tuottoa ja josta voi aiheutua kustannuksia. 

Lisäksi tästä yhteisön osasta on saatavissa erillistä taloudellista informaa-

tiota. (IFRS 8.5)  

Joissakin yrityksissä rahavirtaa tuottavan yksikön koko rahavirta voi tulla 

yrityksen sisältä, eli myynnistä muille yksiköille. Jos yksikön myymälle 

hyödykkeelle on olemassa toimivat markkinat, kyseessä on rahavirtaa 

tuottava yksikkö. Jos taas valmistetuille hyödykkeille ei ole toimivia jälki-

markkinoita, yksikköä ei voida määrittää erillisenä, vaan se on integroitava 

toiseen rahavirtaa tuottavaan yksikköön. (Räty & Virkkunen 2004, 240) 

Jos hyödykkeelle on olemassa toimivat jälkimarkkinat, mutta osa tuotteista 

tai palveluista käytetään yrityksen sisällä, saatetaan yrityksen käyttämiä 

sisäisiä siirtohintoja joutua oikaisemaan markkinaehtoisiksi arvonalentu-

mistestausta varten (KHT-Media 2006, 46). 

IFRS-tilinpäätöksessä noudatettavan johdonmukaisuuden periaatteen mu-

kaisesti yksiköt tulee määritellä samalla tavoin tilikaudesta toiseen. Perus-

tellusta syystä rahavirtaa tuottavia yksiköitä voidaan kuitenkin määritellä 

uudelleen, kunhan uudelleenjärjestelyistä annetaan tilinpäätöksessä liite-

tieto. (Räty & Virkkunen 2004, 240-241)  

2.3.2 Kerrytettävissä oleva rahamäärä 

Keskeinen kompleksisuus liikearvoon varallisuuseränä liittyy sen arvon 

määrittämiseen. IFRS-tilinpäätöksen keskeinen periaate on käypien arvo-
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jen soveltaminen. Liikearvon arvonmääritystä tehdään ensimmäisen ker-

ran yrityskauppaa valmisteltaessa ja kauppahinnasta sovittaessa. Suuret 

arviointivirheet yrityskauppaa valmisteltaessa todennäköisesti johtavatkin 

myöhempiin alaskirjauksiin.  

Arvonalentumistestauksen päämääränä on selvittää rahavirtayksikön ker-

rytettävissä oleva rahamäärä, eli kuinka paljon yksikkö voi saada aikaan 

rahavirtaa siihen liitettyjen omaisuuserien kautta. Sääntö on, että kun ra-

havirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaa sen kir-

janpitoarvon, kirjanpitoarvoa kirjataan alas käyvän arvon suuruiseksi. Jos 

käypää arvoa ei ole saatavilla tilinpäätöksen laatijan ulkopuolelta, voidaan 

käyttää yrityksen sisällä laadittuja arvioita. Kansainvälisten tilinpäätös-

standardien mukaisessa tilinpäätöksessä liikearvosta ei tehdä säännön-

mukaisia poistoja, vaan arvonalentumista testataan vähintään kerran tili-

kauden aikana tai aina, kun on viitteitä siitä, että sen arvo saattaa olla 

alentunut.  

Laskentatoimen alalla arvo-käsitteellä on ollut kahtalainen merkitys: toisi-

naan se kuvaa jonkin tietyn hyödykkeen käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyt-

tä ja toisinaan arvo kuvaa hyödykkeen arvoa, jos sitä käytetään vaihdan-

nassa muihin hyödykkeisiin. Ensimmäistä kutsutaan käyttöarvoksi ja jäl-

kimmäistä käyväksi arvoksi. (Prakash 2010, 6) 

Omaisuuserän kerrytettävissä oleva rahamäärä on IAS 36:n mukaan kor-

keampi seuraavista kahdesta vaihtoehdosta: 

 a) omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön  käypä arvo 

eli myyntihinta, josta on vähennetty myynnistä johtuvat kus-

tannukset 

b) omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön käyttöarvo 

Kerrytettävissä olevan rahamäärän luotettavin arvio perustuu toisistaan 

riippumattomien kauppakumppanien väliseen kauppasopimukseen myyn-

tihinnasta. Myyntihintaa oikaistaan kustannuksilla, jotka aiheutuvat myyn-

nistä. Myyntihinnan tietämiseksi yrityksen täytyisi siis olla käytännössä 
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vastaanottanut ostotarjous liiketoimintayksiköstään ja tämän arvonmääri-

tysmenetelmän esiintyvyys tilinpäätösraportoinnin yhteydessä onkin hyvin 

vähäistä. (Petersen & Plenborg 2010, 429) Tämä vaihtoehto on siis selke-

ästi markkinalähtöisten tekijöiden ohjaama, eikä se ota omistajakohtaisia 

erityispiirteitä huomioon, toisin kuin käyttöarvo.  

Käyttöarvon laskeminen on vaihtoehtoinen ja yleisemmin sovellettu tapa 

kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseen. Käyttöarvo määritel-

lään olevan niiden vastaisten arvioitujen rahavirtojen nykyarvo, joiden odo-

tetaan kertyvän rahavirtaa tuottavan yksikön käytöstä ja myymisestä sen 

vaikutusajan lopussa. (IAS 36.BC40) Käyttöarvo kuvaa siis yhteisölle ai-

heutuvaa hyötyä omaisuuserän käytöstä. Käytännössä käyttöarvolaskenta 

on huomattavasti käytetympi tapa johtuen myyntihinnan määrittämistä 

kohtaavista rajoitteista (Huikku et al. 2012, 5; Petersen & Plenborg 2010, 

429). Käyttöarvon laskemiseksi tehdään oletuksia esimerkiksi liikevaihdon 

kasvuvauhdista, työntekijöiden määrästä, palkkatasosta ja raaka-aineiden 

hinnoista (FIVA 2009a, 3).  

Vaikka käyttöarvon laskemiseen liittyvät rahavirta-arviot ovat hyvin yksilöl-

lisen luonteisia, arvonmäärityksen tulisi perustua myös markkinalähtöisiin 

tekijöihin. Käyttöarvoon liittyvien rahavirtalaskelman tuloihin ja menoihin 

liittyvien oletusten tulisi heijastaa niiden määrää, laatua, vaihtelevuutta, 

ajoitusta ja kestoa. Jotta ulkopuolisen olisi mahdollista arvioida laskelmien 

realistisuutta, arvoa kerryttävät tekijät tulee olla selkeästi eriteltävissä. 

(KHT-Media 2006, 49-50) Toimialakohtaisten tunnuslukujen, kilpailijatieto-

jen sekä yhtiön omien strategisten tavoitteiden tulisi tukea ennustelaskel-

mia. (FIVA 2009a, 2) 

Laskelmat jakautuvat usein kahtia: lähitulevaisuuden kassavirtoihin ja li-

säksi terminaalijakson nettokassavirtoihin. Lähitulevaisuuteen ajoittuvat 

rahavirtaennusteet laaditaan enintään viidelle seuraavalle vuodelle. (KHT-

Media 2006, 52) Viiden vuoden rahavirtaennusteiden lisäksi tehdään arvio 

niin sanotusta terminaalijakson kasvusta eli lähivuosien ennustejakson 

jälkeisestä kasvusta. (Nevalainen 2011, 14) Terminaalikasvu voidaan las-

kea jopa 15 vuodelle tai asettaa kassavirrat päättymättömäksi, mutta ase-
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tetun terminaaliarvon tulisi kuvastaa myös yleistä makrotalouden kehitystä 

(Huikku et al. 2012, 5). Mikäli toimiala on uusi tai muutossykliltään kovin 

nopea, suositellaan että lähivuosia koskeva ennustejakso olisi esimerkiksi 

kolmen vuoden pituinen. (KPMG 2009, 217) 

Käyttöarvo voidaan laskea kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä: joko 

käyttämällä yksiä rahavirta-arvioita ja yhtä diskonttauskorkoa olettaen, että 

sama korko kuvastaa odotuksia ja sisältää riskilisän tai käyttämällä raha-

virtojen odotusarvoon perustuvaa lähestymistapaa. Tällöin arvioidaan 

mahdolliset rahavirrat ja niiden toteutumisen todennäköisyydet, joiden pe-

rusteella rahavirtojen odotusarvo lasketaan. Diskonttauskoron ei tule sisäl-

tää tällöin rahavirtojen toteutumiseen tai ajoittumiseen sisältyviä riskejä, 

koska ne on huomioitu itse rahavirroissa. Todennäköisyyksien käyttämi-

nen useamman rahavirran arvioinnissa on tällä tavoin menetellen suurin 

lopputulokseen vaikuttava tekijä. Käytettäessä odotusarvoon perustuvaa 

lähestymistapaa on hallussa oltava tarpeellinen määrä informaatiota mah-

dollisista rahavirtaodotuksista ja niiden todennäköisyyksistä. Itse standardi 

IAS 36 suosittelee ensisijaisesti käytettäväksi odotusarvomenetelmää, sillä 

sen katsotaan useimmissa tapauksessa antavan luotettavamman kuvan 

käyttöarvosta kuin diskonttokoron suhteen herkkä yksiin rahavirtoihin pe-

rustuva malli. Käytännössä yritykset kuitenkin soveltavat kuitenkin yksien 

rahavirtojen mallia ehkä sen suoraviivaisuuden vuoksi. (KHT-Media 2006, 

25-26) 

Diskonttauskoron määrittäminen on keskeinen osa arvonalentumistestiä, 

koska käyttöarvo perustuu diskontattuihin kassavirtoihin. Rahavirrat dis-

kontataan korolla, jonka tulee edellä mainitulla tavalla heijastaa rahan ai-

ka-arvoa ja toisaalta varallisuuserään liittyviä erityisiä riskejä, jollei riskejä 

ole huomioitu laskennan ennustetuissa kassavirroissa. Toisin sanoen dis-

konttauskoron tulee ilmentää estimoitujen rahavirtojen toteutumisen to-

dennäköisyyttä. (FIVA 2009a; IAS 36.55) Yrityksen pääomarakenteen ei 

IAS 36:n mukaan tulisi vaikuttaa diskonttauskoron määräytymiseen, koska 

rahoitus ei vaikuta arvioitujen rahavirtojen toteutumisen todennäköisyyk-

siin (IAS 36.A19). Käytännössä diskonttauskoron määräytymisen perusta-
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na käytetään kuitenkin yleisimmin pääoman painotettua keskimääräistä 

kustannusta, eli WACC:ia (Weighted Average Cost of Capital), koska las-

kelmaa ei voida tehdä ilman oletusta jostakin optimaalisesta pääomara-

kenteesta, joka säilyy muuttumattomana ainakin muutaman tarkastelu-

vuoden ajan. Käytännössä katsoen korkona käytetään vähintään toimialan 

keskimääräistä pääomarakennetta (Rahoitustarkastus 2007, 24; KHT-

Media 2006, 26; 55). Sikäli kun korkona käytetään WACC:ia, se tulee 

määrittää ennen veroja, jotta myös verotus tulee huomioiduksi (IAS 

36.55).  
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    Kuvio 3. Kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittäminen arvonalentu-

mistestissä.  

Tilikauden tuloksen kautta omaa pääomaa vähentävä arvonalentumiskir-

jaus liikearvoon on tehtävä, mikäli rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettä-

vissä oleva rahamäärä (myyntihinta vähennettynä myynnistä aiheutuvilla 

kustannuksilla tai käyttöarvo) alittaa rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpi-

toarvon (kuvio 3). Alaskirjaus tehdään erotuksen suuruisena. Tulee huo-

mioida, että arvonalentumiskirjaus kohdistetaan ensisijaisesti liikearvoon, 

mikäli rahavirtaa tuottavaan yksikköön liittyy liikearvoa ja vasta sen jälkeen 

muihin omaisuuseriin. Listayhtiö raportoi arvonalentumisesta arvopaperi-

markkinalakiin liittyvän jatkuvan tiedonantovelvollisuutensa mukaisesti. 

Ei arvonalentumistappiota 



25 
 

Liikearvoon tehty arvonalennuskirjaus on poikkeuksetta peruuttamaton, eli 

sitä ei voida enää myöhemmin palauttaa toisin kuin monien muiden omai-

suuserien tapauksessa. (IAS 36.124) Näin siitäkin huolimatta, että seuraa-

vana arviointiajankohtana esimerkiksi diskonttauskoron laskun myötä käyt-

töarvo olisi selvästi kirjanpitoarvoa korkeampi.  

2.4 Testin ajoitus, alaskirjausten syyt ja raportointi tilinpää-

töksessä 

Liikearvon arvon säilymiseen on otettava kantaa vähintään kerran tilikau-

dessa, mutta useammin, jos ilmenee viitteitä siitä, että talousennusteet ja 

testauksen käsittämät oletukset diskonttauskorosta tai kasvuodotuksista 

ovat muuttuneet siten, että testauksen lopputulos on altis muuttumaan. 

Toisin sanoen testi on suositeltavaa tehdä myöhemmin uudelleen, mikäli 

saman tilikauden aikana merkittävimmät testausoletukset muuttuvat. Testi 

on IAS 36 -standardin mukaan vietävä läpi tilikausittain samaan aikaan. 

Mikäli liikearvoa on kohdistettu useammalle rahavirtaa tuottavalle yksiköl-

le, testaus voidaan suorittaa yksiköittäin eriaikaisesti tilikauden aikana. 

(IAS 36.96-99) 

Säännöllisen arvonalentumistestauksen lisäksi yhteisön on seurattava jat-

kuvasti viitteitä, jotka saattavat indikoida liikearvon arvonalentumista. Viit-

teiden ilmettyä standardi määrää tilinpäätöksen laatijan suorittamaan ar-

vonalentumistestin.  

IAS 36 jakaa yrityksen tarkkailtavat arvonalentumisviitteet yrityksen sisäi-

siin ja ulkoisiin. 

Ulkoisia viitteitä ovat: 

a) omaisuuserän markkina-arvon merkittävä aleneminen raportointikaudel-

la,  
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b) taloudellisessa/juridisessa tai teknologisessa ympäristössä tapahtuneet 

tai lähitulevaisuudessa tapahtuvat epäedulliset yhtiöön vaikuttavat muu-

tokset, 

c) markkinakorkojen muutokset, joiden seurauksena rahavirtaa tuottavan 

yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä selvästi pienenee, koska käyttö-

arvon laskennassa sovellettava diskonttokorko nousee, 

Sisäiset viitteitä ovat: 

d) omaisuuserän vanheneminen, katoaminen tai vahingoittuminen,  

e) merkittävät, yhteisölle haitalliset muutokset omaisuuserän käyttömää-

rään/-tapaan, kuten omaisuuserän jääminen pois käytöstä, tai  

f) odotettua huonompi taloudellinen suoriutuminen laskentaperiodilla. (IAS 

36.12) 

US GAAP -normiston SFAS 142 -standardi käsittää näiden lisäksi yhden 

kohdan, jota IAS 36 ei katso arvonalentumisen viitteeksi: avaintyöntekijän 

menettäminen. (Qasim et al. 2013, 72) 

Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen perusteella tyypillisimmät rapor-

toidut syyt, joiden perusteella yritykset ovat kirjanneet liikearvoaan alas, 

ovat osakkeen markkina-arvon lasku, kilpailun lisääntyminen, toimialan 

epäedullinen juridinen kehitys, taloudellisen suorituskyvyn heikkeneminen 

tai odotusten saavuttamatta jääminen, raportointiyksikön myyminen ja toi-

mialasidonnaiset syyt, kuten polttoaineen hinnannousu lentoliikennealalla. 

(Comiskey & Mulford 2010, 756) 

Arvonalentumista koskevan standardin mukaan liikearvotestausta koske-

vissa liitetiedoissa on otettava kantaa muun muassa liikearvon kirjanpito-

arvoon, alaskirjausten määrään, rahavirtaa tuottavien yksiköiden määritte-

lyyn sekä liikearvon kohdistamiseen niille, kohdistamattomaan liikearvon 

määrään sekä siihen, sovelletaanko arvonmäärityksessä käyttöarvon las-

kemista vai käypää arvoa. (IAS 36.134) 
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Mikäli sovelletaan käyttöarvoa, kuten pääsääntöisesti, tulee liitetiedoissa 

perustellusti kuvailla: 

1. Avainoletukset, joiden varaan liikearvotestaukseen liittyvät 

kassavirrat perustetaan. Tulee myös kertoa, ovatko johdon laa-

timat kassavirta-arviot kokemusperäisiä ja/tai onko kassavirta-

ennusteiden laatimisessa käytetty ulkopuolisen asiantuntijan 

apua 

2. Aikaväli, johon budjetteihin tai ennusteisiin arvioidut kassa-

virrat perustuvat. Lisäksi viittä vuotta pidemmän ennustejakson 

soveltaminen tulee perustella 

3. Kasvuvauhti, jota on käytetty pidemmälle tulevaisuuteen 

ajoittuviin kassavirtoihin, kuin viimeisimmät budjetit tai ennus-

teet. Lisäksi on perusteltava oikeutus sille, miksi on käytetty pit-

kän aikavälin keskimääräistä kasvuvauhtia suurempaa kasvu-

tekijää. 

4. Laskelmissa käytetty diskonttauskorko, joka on avainase-

massa tulevien rahavirtojen nykyarvoa laskettaessa.  

Lisäksi aineettomien hyödykkeiden arvostamista koskevien liitetietojen 

yhteydessä on esitettävä niin sanottu herkkyysanalyysi (sensitivity ana-

lysis), jossa tulee kuvailla, jos jokin mahdollinen ja jokseenkin todennäköi-

sesti tapahtuva muutos jossakin testauksessa käytetyssä oletuksessa joh-

taisi siihen, että jonkin rahavirtaa tuottavan yksikön todellinen arvo olisi 

kirjanpitoarvoa pienempi. Herkkyysanalyysin tulee valaista määrää, jolla 

kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon, keskeisten oletus-

ten arvoja sekä niiden sellaisia muutoksia, joiden ansiosta kerrytettävissä 

oleva rahamäärä olisi rahavirtayksikön kirjanpitoarvon suuruinen. (IAS 

36.134) 

Analyysin tarkoituksena on ilmentää tilinpäätöksen lukijalle, kuinka herkkiä 

tietyt rahavirtaa tuottavat yksiköt ovat arvonalentumisille. Esimerkiksi dis-

konttokoron muutaman prosenttiyksikön nostamisen ja liikevoiton ennakoi-
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tua pienemmäksi jäämisen vaikutukset ovat tyypillisiä herkkyysanalyysin 

yhteydessä esitettäviä tietoja. Näin annettu tieto auttaisi arvioimaan, kuin-

ka lähellä arvonalentumista liikearvo on. (IAS 36.134) 

2.5 Aiemmat tutkimukset ja niiden kritiikki 

Arvonalentumistestausta on tutkittu aiemmin paljon ympäri maailmaa. 

FASB:n ja IASB:n yhteinen näkemys, jonka mukaan arvonalentumistesta-

us heijastaa systemaattista poistamista paremmin yritysten taloudellista 

tilaa ja toisaalta se, että johdolle annetut vaihtoehdot vaikuttavat ar-

vonalentumistestiin, ovat innoittaneet tutkijoita. Tuloksetkin ovat hyvin risti-

riitaisia keskenään. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että arvonalentumistes-

taus on oiva keino johdolle välittää sijoittajille informaatiota tulevaisuudes-

ta (Jarva 2009; Lee 2010) ja osan mielestä tapahtuu selvää tuloksen-

manipulointia, koska liikearvon arvoa ei alenneta, vaikka sen todellinen 

arvo olisikin pudonnut - tällaisen manipuloitavissa olevan tilinpäätösinfor-

maation luotettavuus ja hyödynnettävyys päätöksenteossa kyseenalaiste-

taan. (esim. Ramanna & Watts 2012; Alves 2013) Toisaalta kaiken kritiikin 

vastapainoksi on huomattava, että IFRS-standardit toivat mukanaan myös 

huomattavasti aiempaa laajemman velvollisuuden antaa taloudellista in-

formaatiota yrityksen ulkopuolelle. Lisäksi säännösten vapaatulkintainen 

soveltaminen on oletettavasti ajoittunut niiden voimaantulon välittömän 

läheiseen aikaan, kun vakiintuneita käytäntöjä ei vielä ollut. (Callao & Jar-

ne 2010, 161) 

Ensimmäiset standardien julkaisemisen jälkeen toteutetut tutkimukset ovat 

pyrkineet osoittamaan, että IFRS 3 ja IAS 36 todella antavat yritysjohdolle 

tilaisuuksia luovan kirjanpidon kaltaiseen käyttäytymiseen (creative ac-

counting). Myöhemmät tutkimukset ovat sittemmin keskittyneet selvittä-

mään, käytetäänkö liikearvon kohdistamista ja arvonalentumistestausta 

siten, kuin se on toimijoille edullisinta. (Petersen & Plenborg 2010; Wines 

et al. 2007; ym.) 
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Sitä, että uusimpien standardien sallimaa keinottelua käytetään hyödyksi 

riskien minimoimiseksi ja ei-toivottujen arvonalentumiskirjausten välttämi-

seksi, pidetään ilmiselvänä. (Carlin & Finch 2010, 513) Keskeinen tutki-

musaihe tuloksenjärjestely (earnings management) määritellään tutkimus-

alalla laskentastandardien hyödyntämiseksi sallituissa rajoissa tietyn, toi-

votun lopputuloksen aikaansaamiseksi (Callao & Jarne 2010, 160). Aiem-

mat tutkimukset käsittelevät johdon motivaatiota käyttää harkintavaltaa 

jättää kirjaamatta alas liikearvoa ja sitä, välittävätkö arvonalentumistestit 

informaatiota tulevaisuudesta tilinpäätöksen lukijalle. Koska näyttää siltä, 

että arvonalentumistestausta käytetään tuloksenjärjestelyyn, useat tutkijat 

kyseenalaistavat liikearvotestauksen informaatioarvon. (Alves 2013; Ra-

manna&Watts 2009; ym.) Uusien standardien voimaantullessa pyrittiin 

tilinpäätösinformaation laadun parantamiseen, mikä on luonnollisesti in-

noittanut laskenta-alan tutkijoita. Myös sitä, kuinka yhdenmukaisesti yri-

tysmaailmassa noudatetaan IFRS-standardeja tilinpäätöksen laatimisessa, 

on tutkittu. Aiempien tutkimusten perusteella raportoinnin laadussa ja 

avoimuudessa on selviä puutteita (Devalle & Rizzato 2012; Hayn & 

Hughes 2006; FIVA 2009). Kenties suosituin tutkimuslinja on ollut kuiten-

kin yritysjohdossa tapahtuvien muutosten vaikutus alaskirjausten laajuu-

teen ja yleisyyteen. Enimmäkseen tutkimuksia ei ole viety tilinpäätösliitetie-

tojen tasolle saakka.  

 Manipuloinnin mahdollisuus ja tilinpäätösten luotettavuuden heikkenemi-

nen ovat pääsääntöisesti tutkijoiden kritiikin keskiössä. Edeltävät tutki-

mukset ovat painottuneet selvästi Yhdysvaltoihin, joten IFRS-standardeja 

koskevaa tutkimusta ei vielä ole tehty kovin paljoa.   

2.5.1 Johdon harkintaa vaativat kohdat 

Arvonalentumistestissä on useita harkinnanvaraisia kohtia, jotka saattavat 

antaa vastuunalaiselle johdolle mahdollisuuden laatia tilinpäätös oppor-

tunistisesti eli omaa etuaan tavoitellen. Nämä kohdat ovat altistaneet 

IFRS-standardit liikearvokäsittelyn osalta tutkijoiden kritiikille. Tavallisesti 

standardien sallimaa harkinnanvaraa katsotaan hyödynnettävän analyyti-

koiden asettamien tulosennusteiden saavuttamiseksi, tappiollisen tuloksen 
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välttämiseksi, omien palkkioiden maksimoimiseksi sekä tilikausien välisten 

tuloserojen tasoittamiseksi (Prakash 2010, 8). 

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden määrittäminen ja liikearvon kohdistami-

nen niille on eräs harkintaa vaativa prosessi osana arvonalentumistestaus-

ta, jolla voidaan tahallisesti tai tahattomasti vaikuttaa arvonalentumistestin 

lopputulokseen. (Wines et al. 2007, 868) Johto voi taseeseen kirjaamisen 

yhteydessä kohdistaa liikearvon tarkoituksellisesti nopeasti kasvavaan tai 

hitaasti kasvavaan raportointiyksikköön, jotta liikkumavaraa myöhemmäs-

sä arvonmäärityksessä olisi enemmän. Pääsääntö on kuitenkin, että lii-

kearvo kohdistetaan sille rahavirtaa tuottavalle yksikölle, jonka katsotaan 

hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä.  

Sillä, kuinka laajoiksi rahavirtaa tuottavat yksiköt määritellään, katsotaan 

olevan suuri merkitys siinä, ettei alaskirjauksia tarvitse välttämättä tehdä. 

Wines et al. (2007) esittivät hypoteettisen asetelman, jossa yrityksellä on 

kaksi valmistusyksikköä: valmistusyksikkö A ja valmistusyksikkö B. Kuvit-

teellisessa tilanteessa toisen käyttöarvo ylittää kirjanpitoarvon 50 000 dol-

larilla, kun taas toisessa valmistusyksikössä kirjanpitoarvo ylittää käyttöar-

von 50 000 dollarilla.  

Jos nämä valmistusyksiköt esitettäisiin omina erillisinä rahavirtaa tuottavi-

na yksiköinään, arvonalentumiskirjaus olisi tehtävä. Mikäli ne taas muo-

dostavat yhdessä yhden raportointiyksikön, alaskirjaukselta vältytään. 

(Wines et al. 2007, 868) Useat tutkijat kyseenalaistavatkin arvonalentumis-

testauksen luotettavuuden, koska siihen voidaan tällä tavoin vaikuttaa 

(Huikku et al. 2012; Petersen & Plenborg 2010). Toisaalta liikearvon koh-

distamista rahavirtaa tuottaville yksiköille voi pitää jokseenkin epäoikeu-

denmukaisena vaatimuksena: esitetynkaltaisessa tilanteessa, jossa lii-

kearvo on kohdistettu erillisille yksiköille arvonalennuskirjaus voi olla pak-

ko tehdä, vaikka liikearvon arvo ei kokonaisuutena arvioiden olekaan alen-

tunut. Elinkeinoelämässä ihmetystä on aiheuttanut myös se, että vaikka 

mikään ei olisi sinänsä muuttunut ja liiketoiminta itsessään olisi jatkunut 

yhtä kannattavana kuin aiemminkin, rahavirtaa tuottavien yksiköiden uu-
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delleenmäärittely esimerkiksi organisaatiorakenteen muutoksen seurauk-

sena voi saada aikaan arvonalentumisia (Huikku et al. 2012, 16) 

Toinen kritisoitu vaihe arvonalentumistestissä on itse käyttöarvon laskemi-

nen. Keskeisessä osassa olevat johdon arviot tulevaisuuden kassavirrois-

ta perustuvat johdon hallussa olevaan sisäpiirintietoon liittyen esimerkiksi 

siihen, kuinka johto aikoo toteuttaa yrityksen strategiaa nimenomaan tule-

vaisuudessa. (Ramanna & Watts 2012, 750; Huikku et al. 2012, 12) Siksi 

ulkopuolisten, kuten päämies-agenttiongelman minimoijina toimivien tilin-

tarkastajien, on mahdotonta verifioida laskelmia niiden realistisuutta ja oi-

keellisuutta ajatellen. Testaukseen liittyy epävarmuustekijöitä joka tapauk-

sessa: jos jälkikäteen huomataan, että lähivuosien kassavirta-arviot eivät 

ole osuneet oikeaan, johto saattaa vedota vaikutusalueensa ulkopuolella 

olleisiin asioihin, jotka eivät olleet arvonalentumistestiä tehtäessä tiedossa. 

(Ramanna & Watts 2012, 750) Toisaalta on myös huomioitava, että kas-

savirtaennusteet tehdään usein viidelle seuraavalle vuodelle, vaikka lyhy-

emmänkin aikavälin ennusteiden osumatarkkuus on usein hyvin huono. 

Vaikka johto sisällyttäisikin kaiken hallussaan olevan informaation ar-

vonalentumistestiin, kyse on silti ennusteesta. Oikeaan osuvaa ennustetta 

ja sitä kautta absoluuttisesti oikeellista tilinpäätöstä ei ole edes mahdollista 

laatia.  Laskelmien osoittaminen vääriksi on mahdollista ainoastaan jälki-

käteen.  

Vaikka onkin väitetty, että käyttöarvo voidaan määrittää subjektiivisesti ja 

yltiöoptimistisesti, täysin mielivaltaisten laskelmien laatiminen ei ole mah-

dollista. Esimerkiksi Finanssivalvonta ja tilintarkastajat tarkkailevat laskel-

mien yhtenevyyttä edellisiin vuosiin ja johdon laatimiin budjetteihin sekä 

toimialan aiempaan yleiseen kehitykseen. Kassavirtaennusteiden realisti-

suuden lisäksi arvioidaan sitä, onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain kol-

mannen luvun tarkoittaman varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Ar-

vonalentumistestin on siten annettava oikea ja riittävä kuva liikearvon tu-

lontuottokyvystä suhteessa sen kirjanpitoarvoon. (KHT-Media 2006, 13)  
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2.5.2 Johdon harkinnanvaran hyödyntämiseen liittyvät tutkimukset 

Agenttiteoriasta lähtöisin ajatellaan, että johtohenkilöt käyttävät heille sal-

littua harkinnanvaraa, mikäli heillä on päämies-agenttiongelmasta aiheutu-

via kannustimia toimia niin eli mahdollisuus ajaa omaa etuaan. Ramanna 

& Watts (2012) etsivät syitä sille, miksi liikearvon alaskirjauksia ei tule, kun 

arvopaperimarkkinat odottavat niitä eniten. Tutkimusotokseen kuului 124 

yhdysvaltalaista listayhtiötä aikavälillä 2003-2006. Rajaukseen sisällytettiin 

yritykset, joiden taseessa oli liikearvoa ja joiden P/B -luku (price-to-book) 

oli ollut yli yhden kaksi tilikautta yhtämittaisesti. Lähtökohta oli, että mikäli 

P/B -luku oli yli yhden, markkinat odottivat liikearvon alaskirjausta. Suurin 

osa, 69 prosenttia otoksen yrityksistä ei ollut tehnyt liikearvon alaskirjauk-

sia huolimatta korkeahkosta P/B -tunnusluvusta. Se, ettei liikearvon arvoa 

alenneta heti, kun yrityksen tuloksentekokyky heikentyy, saattaa yleisim-

min johtua johdon opportunismista eli oman edun tavoittelemisesta (agent-

titeoria) tai yritysjohdon hallussa olevasta sisäpiirintiedosta, jonka mukaan 

tulevaisuuden rahavirrat ovat kasvavia. Jälkimmäinen johtopäätös on yh-

teneväinen myös IASB:n ja FASB:n tavoitteiden kanssa. (Ramanna & 

Watts 2012, 753) 

Ramanna & Watts (2012, 758-759) erottelivat tekijät, joiden ansiosta ar-

vonalentamiskirjauksia saatetaan vältellä, koska arvonalennukset vaikut-

tavat näihin tekijöihin epäedullisesti. Näitä tekijöitä olivat: 

- Velkasopimukset (lainakustannuksiin vaikuttavat kovenant-

tiehdot, jotka perustuvat tilinpäätökseen tai tilinpäätöstunnuslu-

kuihin) 

- Johdon palkitsemisjärjestelmien rakenne (arvonalennus voi 

vaikuttaa esimerkiksi tulosperusteisiin johdon palkkioihin) 

- Mainetekijät (toimitusjohtaja ei mielellään kirjaa alas liikearvoa, 

joka on seurausta hänen itsensä tekemästä yrityskaupasta) 

- Pörssistä poistamiseen liittyvät säännökset 
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- Arvonalennuskirjauksen epäedullinen vaikutus yrityksen 

markkina-arvoon 

Ramanna & Wattsin tutkimustulosten perusteella velkakovenantit ja joh-

don palkitsemisjärjestelmien rakenne vaikuttavat liikearvon alaskirjausten 

yleisyyteen. Siten, jos velkakovenanttien rajat ovat lähellä rikkoontumista 

alhaisen oman pääoman vuoksi, epäsuotuinen liikearvon alaskirjaus saa-

tetaan jättää tekemättä, koska standardit käytännössä antavat sellaiseen 

mahdollisuuden. Toisaalta johdon halukkuus saada palkkionsa ohjaa 

myös selvästi kirjanpitokäyttäytymistä, jos palkkion saaminen on kytkök-

sissä osakekurssin tai tuloksen muodostumisen kanssa. Lisäksi tutkimus-

tuloksiin kuuluu, että johdon työsuhteen pidentyessä liikearvon arvonalen-

tumisen todennäköisyys pienenee oleellisesti. Tämä voisi viitata siihen, 

että johto ei halua ottaa vastuuta toteuttamastaan kannattamattomasta 

yrityshankinnasta, vaan johdon vaihtuessa uusi johtaja kirjaa liikearvoa 

alas ja voi näin aloittaa puhtaalta pöydältä. (Ramanna & Watts 2012, 776) 

Ramanna & Wattsin ohella useat muutkin tutkijat ovat todenneet johdon 

työsuhteen pituuden ilmeisen vaikutuksen alaskirjaamisiin. Myös Leppi-

niemi (2008, 33) teki samansuuntaisen arvion mainetekijöiden vaikutuk-

sesta. Hänen mukaansa on todennäköistä, että johdon vaihtuessa uusi 

johto "siivoaa" taseesta aikaisemman johdon jäljiltä olevaa liikearvoa. Tä-

ten johto ei mieluiten kirjaa alas itse hankkimaansa liikearvoa, koska näin 

teoriassa myöntäisi yrityshankinnan yhteydessä tapahtuneen arvonmääri-

tyksen menneen pieleen eli liiketoiminnasta on maksettu sen oikeaa arvoa 

enemmän. Uusi johtaja voi suhtautua jopa ylikriittisesti aiemman johtajan 

aikana kirjattuun liikearvoon. Jotkut yritysjohtajat syyllistyvät yritysostoihin 

liittyen liialliseen itsevarmuuteen ja optimismiin. Jossakin määrin voi siis 

ennustaa uuden johdon arvioivan tase-eriä objektiivisemmalla, jopa nega-

tiivisemmalla silmällä.  

Tuloksen manipuloinnin osoittamisen lisäksi Zang pyrki tutkimaan syitä, 

jotka motivoivat manipulointiin. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin, kuinka osa-

kekurssit reagoivat arvonalentumisuutisiin. 870 yrityksestä muodostuneen 

tutkimusotoksen perusteella selvitettiin, vaikuttivatko yrityksen velkaantu-
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neisuusaste tai johdon vaihtuminen arvonalentumiskirjausten määrään 

lisäävästi. (Zang 2008, 7-11; 13) Kuten Ramanna & Watts, myös Zang 

totesi, että korkean velkaantuneisuusasteen yritykset raportoivat suhtees-

sa pienemmistä arvonalentumistappioista. Zangin mukaan myös yhtiöt, 

joiden johto on juuri vaihtunut, kirjaavat todennäköisemmin ja suhteessa 

enemmän liikearvoaan alas. (Zang 2008, 31)  

Johdon työsuhteen pituuden vaikutusten lisäksi on tutkittu myös johtajien 

aiemman ammatin luonteen vaikutusta arvonalentumistestaukseen ja 

herkkyyteen kirjata liikearvoa alas taseesta. Brochet & Welchin tutkimuk-

sessa tutkittiin johtajia, jotka olivat aiemmin toimineet tilintarkastusalalla, 

pankkiireina tai sijoittajina. Tulosten perusteella entiset tilintarkastajat kir-

jasivat liikearvoa herkemmin alas kuin muut ammattiryhmät, eli suhtautui-

vat liikearvoon suuremmalla varovaisuudella ja konservatismilla. Lisäksi 

havaittiin, kuten Ramanna & Watts ja Zangkin, että pitkään työssään olleet 

johtajat eivät tee arvonalennuskirjauksia yhtä lievin perustein kuin nuo-

remmat kollegansa, todennäköisesti juuri mainetekijöistä johtuen. (Brochet 

& Welch 2011, 25) Saman johtopäätöksen tekivät Saastamoinen & Paju-

nen (2010) suomalaisista listayhtiöistä koostuneella otoksella.  

Tutkimuksissa, joissa todetaan johdon työsuhteen pituuden vaikuttavan 

arvonalennuskirjausten lukumäärään, ei oteta kantaa siihen, johtuvatko 

alaskirjaukset uuden johdon riippumattomuudesta yrityshankintaan, johon 

liikearvo linkittyy vai yksinkertaisesti yritysstrategian muutoksesta, joka on 

usein seurausta ylimmän johdon vaihtumisesta. Johdon työsuhteen pituut-

ta voidaan pitää kuitenkin jokseenkin loogisena vaikuttimena liikearvon 

alaskirjauksiin, koska yrityshankinnat kytkeytyvät voimakkaasti yritysstra-

tegiaan ja siten myös yrityksen johtohenkilöihin.  

Beatty & Weber tutkivat US GAAP-kontekstissa syitä sille, miksi toiset yri-

tykset jouduttavat ja miksi toiset viivyttävät arvonalennuskirjauksia liikear-

voon. Tutkimustulosten mukaan velkasopimukset, johdon palkitsemisjär-

jestelmät ja yrityksen markkina-arvo vaikuttavat arvonalennuskirjausten 

yleisyyteen, eli tutkimustulokset olivat jokseenkin johdonmukaisia Raman-

na & Wattsin saamien tutkimustulosten kanssa. Siten Beattyn & Weberin 



35 
 

mukaan johdolle annetaan mahdollisuus valita niin arvonalentumisen ajoit-

taminen kuin arvonalentumiskirjaus ylipäätänsä (Beatty & Weber 2006, 

284)  

Diskonttauskoron määrittämisen nähdään olevan merkittävässä roolissa 

arvonalentumistestissä ja nykyarvolaskelmia pidetään herkkinä pienillekin 

koronvaihteluille. Carlin & Finch tutkivat yritysten raportoimien diskont-

tauskorkojen vaihtelua australialaisissa listayhtiöissä vuosina 2006–2008. 

(Carlin & Finch 2010, 8) Huolimatta siitä, että IAS 36, jota myös Australi-

assa sovelletaan, vaatii diskonttauskoron määrittämisen yrityksen jokaisel-

le rahavirtaa tuottavalle yksikölle erikseen, laaja joukko yrityksiä oli toimi-

nut päinvastoin. Carlin & Finch valitsivat tutkimusotokseensa yhtiöitä, jotka 

olivat soveltaneet arvonalentumistestauksessa samaa diskonttauskorkoa 

kaikissa rahavirtaa tuottavissa yksiköissään vuonna 2006. Tällaisia yrityk-

siä oli kaikkiaan 88. (Carlin & Finch 2010, 9) Moni näistä ei toki toiminut 

vastoin IAS 36:a, koska niillä saattoi olla vain yksi rahavirtaa tuottava yk-

sikkö, jolle ylipäätään kohdistaa liikearvoa. Tulosten perusteella diskont-

tauskorot vaihtelivat yritysten välillä huomattavasti jokaisena tilikautena. 

Alhaisimmillaan käytetty diskonttokorko oli 5,7 ja korkeimmillaan 21,1 pro-

senttia. Korkojen keskiarvo nousi jokaisena tutkimuksen vuonna noin puoli 

prosenttiyksikköä. Keskihajonta oli jokaisena vuonna noin 2,5 prosenttia. 

(Carlin & Finch 2010,16 ) 

Tutkimustulosten, eli suurten diskonttauskorkojen vaihtelujen perusteella 

Carlin & Finch kyseenalaistavat raportoinnin luotettavuuden ja vertailukel-

poisuuden, koska keskenään epäjohdonmukaisia käytäntöjä selvästi so-

velletaan. (Carlin & Finch 2010, 20-21) Myös Comiskey & Mulford (2010, 

746) totesivat, ettei yritysten välillä vallitsevat diskonttauskoron määrittä-

miseen liittyvät käytännöt ole yhdenmukaisia. Näissä tutkimuksessa ei sel-

vitetty rahavirtaennusteisiin liittyviä yritysten välisiä eroja, mutta niiden 

eroavaisuudet todennäköisesti heijastuvat myös diskonttokorkoihin, sillä 

diskonttauskoron tulee myös ilmentää kassavirtojen toteutumiseen liittyviä 

ajoituksia ja todennäköisyyksiä. Siten hyvin optimistiset ennusteet tulisi 

diskontata verraten korkeammalla korolla.   
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2.5.3 Liikearvotestaamisen informaatioarvo 

Standardinlaatijat näkevät nykyisen menettelyn mahdollisuutena yritysjoh-

dolle välittää tietoa, jota markkinoilla ei muutoin ole saatavissa. Arvonalen-

tumiskirjausten välittämää informaatiota tulevien tilikausien kassavirroista 

ja arvonalentumiskirjausten aikaansaamia vaikutuksia esimerkiksi yrityk-

sen osakekurssiin ja arvopaperianalyytikoiden arvioihin onkin tutkittu jon-

kin verran. Siten tutkimukset ovat jonkin verran pyrkineet selvittämään, 

toimivatko standardit sääntelijätahojen, eli IASB:n ja FASB:n toivomalla 

tavalla: kun arvonmäärityksen perustana on useimmissa tapauksissa joh-

don laatimat tulevaisuuden ennusteet, testien pitäisi pystyä välittämään 

johdon tietoja yrityksestä sijoittajille.  

Li et al. (2011, 746) tutkivat arvonalennusilmoitusten vaikutuksia markki-

naosapuolten reaktioihin olettaen, että arvonalennusuutisia pidetään ana-

lyytikoiden ja sijoittajien keskuudessa arvorelevantteina. Lisäksi tutkimuk-

sessa pyrittiin selvittämään, voidaanko liikearvoon tehdyn arvonalennus-

kirjauksen yhdistää alkuperäiseen yrityskauppaan sen arvioimiseksi, onko 

ostetusta liiketoiminnasta maksettu ylihintaa, koska synergiaetuja ei ole-

kaan saavutettu. Tutkimustulosten mukaan sijoittajat pitävät arvonalentu-

misuutisia sijoituspäätöstensä kannalta merkittävinä tietoina. Arvonalen-

tumisen nähdään välittävän markkinoille sellaista negatiivista tietoa, jota 

markkinoilla ei ennestään jo ole ja joka vaikuttaa sijoittajien tuotto-

odotuksiin negatiivisesti ja laskee siten yrityksen markkina-arvoa. Toisin 

sanoen liikearvon alaskirjaus nähdään negatiivisena signaalina tulevai-

suuden liikevaihdosta tai nousevista kustannuksista. Tuotto-odotukset las-

kivat sitä enemmän, mitä suurempia arvonalennuskirjaukset olivat. Tulos-

ten mukaan arvonalennusuutinen on merkki maksetusta ylihinnasta vii-

meisten viiden vuoden aikana tehdyissä yrityskaupoissa. (Li et al. 2011, 

776-777) 

Jarva (2009) tutki, heijastavatko arvonalentumistestauksen tiedot johdon 

sisäpiirintietoa tulevaisuuteen ajoittuvista kassavirroista, kuten standardin 

SFAS 142 pyrkimyksenä on. Kuten FASB on ennakoinut, myös Jarvan 

tutkimuksen mukaan alaskirjauksilla oli voimakas ennustava vaikutus yh-
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den ja kahden tilikauden päähän ajoittuviin kassavirtoihin. Jarvan mielestä 

arvonalentumiskirjaukset ovat voimakkaammin yhteydessä taloudellisiin 

tekijöihin kuin johdon opportunistiseen käyttäytymiseen. Tutkimuksessa ei 

siis löydetty tekijöitä, jotka osoittaisivat tiettyjen yritysten toimineen oppor-

tunistisesti manipuloidakseen tilinpäätöksiään. (Jarva 2009, 1060) Jarvan 

tavoin myöskään Ramanna & Watts (2012, 777) eivät todenneet liikearvon 

alaskirjaamattomuuden viestivän positiivisista tulevaisuuden kassavirrois-

ta. Jarva kuitenkin toteaa alaskirjausten tulevan viiveellä todellisen tulon-

tuottokyvyn alentumisen perässä. (Jarva 2009, 1083) Samankaltaisen joh-

topäätöksen esitti Lee (2010, 32). Hänen mukaansa arvonalentumistes-

tausmenettely onnistuu sille ajatellussa tehtävässään välittää informaatiota 

ja se edustaa hyvin liikearvon taloudellisia tekijöitä. Myöskään Lee ei löy-

tänyt viitteitä johdon opportunistisesta käyttäytymisestä.   

Liikearvon alaskirjauksen tekemättä jättäminen ei siis aiempien tutkimus-

ten perusteella välitä tietoa ainakaan tulevaisuuden kassavirtojen kasva-

misesta. Varsin yleinen rahoitusmarkkinoilla vallitseva käsitys, jonka mu-

kaan liikearvo olisi aina taseessa kirjattuna käypään arvoonsa, onkin jok-

seenkin harhainen. Kuten todettua, se on taseessa korkeintaan käyvässä 

arvossaan, mutta kirjanpitoarvo voi olla myös käypää arvoa matalampi. 

Sitä, kuinka paljon kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon, 

ei nimittäin aina raportoida tilinpäätöksessä ainakaan kovin yksityiskohtai-

sesti.  

Huikku & Silvola esittivät esimerkkitilanteen, jossa yritys on tehnyt vuonna 

2005 liiketoimintakaupan, jonka seurauksena on muodostunut liikearvoa. 

Kahtena seuraavana tilikautena liiketoiminta on kehittynyt nousujohteisesti 

ja kerrytettävissä oleva rahamäärä on kasvanut positiivisten kassavirtaen-

nusteiden ja matalien korkojen ansiosta. Tilinpäätöshetkellä 2007 olisi tä-

mänkaltaisessa tapauksessa edelleen hankinta-ajankohdan liikearvo kir-

janpitoarvona, koska sen arvoa ei voida korottaa. Tällä perusteella voi-

daan todeta, että todellista käyttöarvoa ja sen sisältämää "puskuria" ei 

voida nähdä taseesta. Asiaan perehtynyt lukija voi toki arvioida käyttöar-

von sisältämän puskurin, mikäli arvonalentumistestin yhteydessä tehty 
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herkkyysanalyysi on esitetty yksityiskohtaisesti tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Talouskriisin alkaessa 2008 kuvitteellinen yritys toteaa käyttöarvonsa alen-

tuneen, mutta ylittävän edelleen selvästi hankinta-ajankohtana kirjatun 

kirjanpitoarvon, joten alaskirjausta ei tarvitse tehdä. Ehkä juuri tästä syystä 

liikearvon arvonalennuksia ei ole raportoitu viime vuosien aikana niin laa-

jassa mittakaavassa, kuin esimerkiksi FIVA on odottanut. Liikearvon voi-

daan siis sanoa olevan enintään hankinta-ajankohtansa käypään arvoon 

arvostettuna, koska sen arvoa ei voida korottaa. Jos käyttöarvo sisältää 

paljon "puskuria", arvoa ei tarvitse kirjata alas edes muutoin taloudellisesti 

vaikeina aikoina. (Huikku & Silvola 2012, 12) 

Sisäisen johtamisen ja rahavirtaa tuottavien yksiköiden välillä on ainakin 

muodollinen yhteys sen vuoksi, että rahavirtaa tuottavien yksiköiden mää-

rittelyssä hyödynnetään järjestelmiä, joita johto käyttää sisäisessä tehok-

kuusarvioinnissa. Koska tilinpäätöksen tehtävä on laajasti käsitettynä 

IASB:n ja FASB:n mukaan välittää ulkopuolisille sidosryhmille sellaista 

informaatiota, joka mahdollistaa liiketaloudellisten päätösten tekemisen, 

on haluttu selvittää, voiko liikearvotestauksen sisältämää informaatiota 

käyttää myös suorituskyvyn arviointiin. Tutkimustulosten perusteella ar-

vonalentumistestauksen antama informaatio on jopa ideaali mittari ohjaa-

maan johdon palkitsemista ja sitä voidaan käyttää hyvin palkitsemisjärjes-

telmien kehittämisen pohjana. Tämä ei kuitenkaan ole linjassa epäilyksen 

kanssa, jonka mukaan johto hyödyntäisi saamaansa harkinnanvaraa 

omaksi edukseen tältä osin tilinpäätöksen laatimisessa. (Schultze & Weiler 

2010, 783-784) 

2.5.4 Alaskirjausten ajoitus 

Prakash (2010) tutki, vaikuttavatko yritysten tekemiin omaisuuserien ar-

vonalennuskirjauksiin yleisen talouden taantumassa samat taloudelliset 

tekijät, kuin nousukaudella. Tutkimusaineisto koostui ajanjaksolla 1980–

2009 kerätyistä lähes 370 000 vuosineljänneshavainnosta ja yhteensä 

noin 15 000 yhtiöstä. Prakashin näkemyksen mukaan yrityksen heikko 

menestyminen nousukaudella näkyy negatiivisesti vain omaisuuserän 

käyttöarvossa. Taantumassa sen sijaan on todennäköistä, että sekä käyt-
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töarvo että käypä arvo alenevat samanaikaisesti, johtuen omaisuuserien 

ulkopuolisen kysynnän pienenemisestä. Loogisesti perustellen arvonalen-

tumiskirjaukset olisivat siten taantumassa nousukauteen nähden todennä-

köisempiä. (Prakash 2010, 2)  

Kuten esimerkiksi Zangin (2008) ja Ramanna & Wattsin (2012) myös Pra-

kashin tutkimustulosten mukaan korkean velkaisuusasteen yritykset olivat 

selvästi epätodennäköisempiä alaskirjaajia kuin paremman rahoitusraken-

teen yritykset. Tämä saattaa Prakashin mukaan johtua velkakovenanteis-

ta, joita ei haluta rikkoa. Lisäksi ne yhtiöt, joiden nähtiin käyttäneen tilin-

päätössäännöstön sallimaa harkinnanvaraa arvonalentumiskirjausten vält-

tämiseksi, kirjasivat arvonalennuksen todennäköisemmin laskusuhdan-

teessa, kuin nousukaudella. Liikevaihdon lasku taantumassa lisäsi alaskir-

jauksen todennäköisyyttä verrattuna nousukaudella tapahtuneeseen liike-

vaihdon putoamiseen. Liikevaihdon lasku on Prakashin mukaan yksi käyt-

töarvon putoamisen merkeistä. (Prakash 2010, 20) 

Hayn & Hughes (2006) kritisoivat arvonalennuskirjausten epätäsmällistä 

ennustettavuutta, joka heidän mielestään johtuu liian laajalla tasolla tapah-

tuvasta segmenttiraportoinnista. Hankinnan yhteydessä hankittu yhtiöko-

konaisuus yhdistetään useimmiten jo johonkin yrityksen olemassa olevaan 

osaan, jonka jälkeen alkuperäistä liikearvoa on vaikea hahmottaa eritellysti 

kuuluvaksi johonkin tiettyyn yrityksen osaan. Hankinnan yhteydessä han-

kittu liikearvo pilkotaan ja hajautetaan usealle eri rahavirtaa tuottavalle yk-

sikölle, jonka jälkeen tuottavuusseuranta on haastavaa. Saman ongelman 

äärellä on luonnollisesti myös johto, koska harvaa hankintaa käsitellään 

konsernissa varsinaisesti tytäryhtiönä. Kuten lukuisten muidenkin tutkijoi-

den, myös Hayn & Hughesin mielestä tilinpäätösten laadinnassa on selke-

ästi havaittavissa subjektivismia. Pääsääntöisesti arvonalennuksessa on 

kyse hankitun liiketoiminnan ennustettua heikommasta taloudellisesta suo-

riutumisesta. (Hayn & Hughes 2006, 230-231) Sitä pidetään jokseenkin 

ymmärrettävänä, ettei liikearvoa vielä muutaman peräkkäisen tappiollisen 

tilikauden jälkeen kirjata alas. Kuitenkin, jos kannattamattomia tilikausia on 

kymmenen perätysten, ja johto näkee tulevaisuuden edelleen yhtä opti-
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mistisesti, liikearvoraportoinnin uskottavuus on Hayn & Hughesin mielestä 

asetettava kriittisen tarkastelun alaisuuteen. (Hayn & Hughes 2006, 226) 

Näistä syistä johtuen Hayn & Hughes päätyivät tutkimaan, olisiko ar-

vonalennuskirjauksia mahdollista ennakoida tuloksellisuuden heikkenemi-

sen perusteella. Tutkimusta ohjasivat vuodelta 1999 peräisin olleen stan-

dardiluonnoksen neljä yrityskauppoihin liittyvää piirrettä, joiden perusteella 

arvonalentamiskirjauksia voidaan todennäköisesti ennakoida. Näitä olivat 

hankinnan kohteen nettovarallisuudelle maksettu preemio, hankkijaosa-

puolen osakkeiden käyttäminen kauppahinnan maksamisessa sekä use-

amman tarjoajan mukanaolo neuvotteluissa. (Hayn & Hughes 2006, 233) 

Tutkimustulosten mukaan arvonalennukset seuraavat kolmen tai neljän 

vuoden viiveellä varsinaisen tuloksentekokyvyn heikentymisen perässä. 

Tämä aikaväli, jota Hayn & Hughes kutsuvat odotusajaksi, venyi noin kol-

manneksella tutkituista yrityksistä peräti kymmenen vuoden mittaiseksi, eli 

viitteitä alaskirjaamisen viivyttämisestä todellakin löytyi. (Hayn & Hughes 

2006, 262-263) 

Esimerkiksi loppuvuosi 2008 oli suurelle osalle yrityksistä ympäri maail-

maa hyvin haastava ja omaisuuserien arvonalentumiskirjaukset kasvoivat-

kin selvästi verraten vuoteen 2007. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Youngin 

tekemän survey-tutkimukseen vastanneista yli 170 yrityksistä yli 80 pro-

senttia raportoivat omaisuuserien arvonalentumiskirjauksista. Vuonna 

2008 alaskirjausten määrä oli tutkimukseen vastanneiden yritysten kes-

kuudessa viisinkertainen edellisvuoteen verrattuna. (Ernst & Young 2009, 

4)  
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Taulukko 1. Helsingin Pörssin raportoidut arvonalentumiset vuonna 2008. 

(FIVA 2009a, 9) 

 Helsingin Pörssi 

(1-12/2008) 

FTSE 100 -indeksin yrityk-

set (4/2008-3/2009) 

Liikearvon arvonalentumiset, 

kaikki yhtiöt yhteensä 

853 miljoonaa 

euroa (2007: 727 

m€) 

50 miljardia puntaa (2007: 

0,3 m£) 

Liikearvon arvonalentuminen 

omasta pääomasta 

1% 6% 

Liikearvon arvonalentuminen ko-

konaisliikearvosta 

4% 15% 

Markkina-arvon lasku 54% 23% 

Yhtiöt, jotka tekivät alaskirjauksia 20/130 32/100 

Vastoin odotuksia Helsingin Pörssin yritykset kirjasivat liikearvojaan alas 

verraten esimerkiksi Lontoon FTSE 100 -indeksin yrityksiin vähän: huoli-

matta markkina-arvojen yli 50 prosentin putoamisesta tehdyt alaskirjaukset 

olivat suuruudeltaan vain neljä prosenttia kokonaisliikearvosta (Taulukko 

1). Myöskään vuoden 2009 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aika-

na ei nähty merkittäviä alaskirjauksia, huolimatta siitä, että useat yhtiöt 

totesivat lyhyen aikavälin kasvuennusteidensa pienentyneen. Sillä ei kui-

tenkaan ollut odotettua vaikutusta arvonalentumistestausten lopputulok-

siin. (FIVA 2009b, 10)  

2.5.5 Raportoinnin laatu 

Petersenin & Plenborgin (2010) tutkimus käsitteli yhtäältä sitä, kuinka tar-

kalleen yritykset soveltavat IAS 36:n määräyksiä liikearvon testauksessa ja 

toisaalta syitä sille, miksi standardin asettamia vaatimuksia ei aina täytetä. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka yritysten tekemät ratkaisut 

eroavat toisistaan tilanteissa, joissa IAS 36 mahdollistaa useita erilaisia 

toimintavaihtoehtoja. Näitä ovat rahavirtaa tuottavien yksiköiden määritte-

leminen sekä kerrytettävissä olevan rahamäärän estimointi. Huomiota 

kiinnitettiin diskonttauskorkojen määrittämisen perusteisiin sekä yritysten 

laatimiin rahavirtaennusteisiin. Huomiota kiinnitettiin myös rahavirtalas-

kelmiin liittyviin terminaaliarvoihin. IAS 36 ei ohjeista terminaaliarvon mää-
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rittämistä millään tavalla, vaikka sitä pidetään yhtenä testin merkitykselli-

simmistä osista. (Petersen & Plenborg 2010, 419-420) 

Survey-kysely lähetettiin Kööpenhaminan pörssiin listatuille yrityksille, joilla 

oli taseessaan liikearvoa. Nämä yritykset edustivat 73 prosenttia tanska-

laisista listayhtiöistä. Tutkimuksessa ei pyritty ottamaan kantaa siihen, 

kuinka relevantteja testauksessa käytetyt arviot olivat. (Petersen & Plen-

borg 2010, 421) Saatujen vastausten perusteella arvonalentumistestauk-

sessa käytetyt oletukset vaihtelevat huomattavasti yritysten välillä. Esi-

merkiksi viisi haastatelluista yrityksistä toimi vastoin IAS 36:n määräyksiä, 

koska ne olivat määritelleet vähemmän rahavirtaa tuottavia yksiköitä kuin 

niillä oli toimintasegmenttejä, eli määritelleet rahavirtaa tuottavat yksiköt 

korkeammalla tasolla kuin segmenttitasolla. Yksiköiden lukumäärä vaihteli 

yhdestä peräti kahteensataan. Hyvin suurella osalla rahavirtaa tuottavat 

yksiköt oli määritelty toimintasegmenttien mukaisesti. Diskonttauskorko oli 

määritetty hyvin jakautuneesti sen suhteen, onko se määritetty ennen ve-

roja vai verojen jälkeen. Suurimmalla osalla se kuitenkin perustui pää-

oman painotettuun keskimääräiseen kustannukseen. (Petersen & Plen-

borg 2010, 426-434) Tutkimuksessa ei esitetty kannanottoa siihen, onko 

rahavirtaa tuottavat yksiköt määritetty segmenttitasolle arvonalentumiskir-

jausten välttämiseksi.  

Petersen & Plenborg pitävät ongelmallisena sitä, että arvonalentumistestin 

toteuttamisesta vastaavat henkilöt tekevät myös muiden tase-erien arvos-

tamista. Testaaminen vaatii erityisosaamista, jota on oltava yrityksen sisäl-

lä, koska esimerkiksi tilintarkastajan tietämyksen hyödyntämisen estävät 

tiukat eettisyys- ja riippumattomuussäännökset.  

Survey -tutkimusmenetelmän asettamien rajoitteiden vuoksi tutkimuksessa 

ei voitu ottaa kantaa siihen, miksi epäyhtenäistä kirjanpitokäyttäytymistä 

ilmenee.  Tulosten perusteella katsottiin kuitenkin olevan viisi tekijää, jotka 

suurella todennäköisyydellä vaikuttavat siihen, kuinka arvonalentumistes-

tiä sovelletaan.  
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1. yrityksen koko (liikevaihdon logaritmilla mitattuna), koska 

oletetaan, että mitä suurempi yritys on, sitä suuremmat mahdol-

lisuudet sillä on hyödyntää tilinpäätösstandardien mahdollista-

ma liikkumavara 

2. liikearvon merkittävyys (osuudella taseesta mitattuna), kos-

ka merkitykseltään vähäisen liikearvon yritykset eivät välttämät-

tä kiinnitä asiaan edes paljoa huomiota 

3. arvostamisessa käytettyjen mallien vaihtelu rahavirtaa tuot-

tavien yksiköiden välillä.   Saman mallin käyttäminen jokaisessa 

yksikössä vähentäisi mahdollisesti testaukseen liittyviä epäjoh-

donmukaisuuksia 

4. laskentahenkilöstön vähäinen kokemus arvostamismene-

telmien soveltamisesta 

5. sisäiset säännöt auttavat tekemään testauksesta johdon-

mukaisempaa, kun menetelmät ovat ennalta määrättyjä. 

Alves (2013) tutki liikearvon alaskirjauksia portugalilaisissa listayhtiöissä 

vuosien 2005 ja 2010 välillä. Myös Alvesin mielestä standardit IAS 36 ja 

IFRS 3 mahdollistavat toivottua laajemman subjektiivisen käyttäytymisen. 

Alaskirjaukset eivät vaikuta yrityksen kassavirtoihin, vaan pikemminkin 

kertaerien suuruuteen. Siksi liikearvokäsittelyä pidetään potentiaalisena 

tuloksenjärjestelykeinona (Alves 2013, 87).  

Kuten lukuisat muutkin tutkijat (esim. Saastamoinen & Pajunen 2010; Ra-

manna & Watts 2009), myös Alves pitää tutkimustulostensa perusteella 

selvänä, että arvonalentumistestauksen parametrien asetantaa käytettiin 

tutkimuksen otokseen kuuluneissa portugalilaisissa yhtiöissä tuloksenjär-

jestelyn keinona (earnings management). Korkea velkaantuneisuusaste 

vaikutti alaskirjaamisiin negatiivisesti, koska velkakovenanttien rikkomista 

vältellään. Tutkimustulosten perusteella tuloksenjärjestelyä esiintyy vä-

hemmän yrityksissä, joiden johto koostuu suuremmasta määrästä henkilöi-

tä. Tämä saattaa selittyä paremmalla johdon kontrollilla ja valvonnalla. 
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Koska tuloksenjärjestelyä ja luovaa kirjanpitoa selkeästi esiintyy, on Alve-

sin mielestä kyseenalaista väittää, että IAS 36 -standardi parantaisi tilin-

päätösinformaation laatua ja vertailukelpoisuutta, kuten IASB on tavoitel-

lut. (Alves 2013, 94) 

Saastamoinen & Pajunen (2010, 20) havaitsivat viitteitä earnings bath -

tapaisesta kirjanpitokäyttäytymisestä suomalaisella aineistolla toteutetussa 

tutkimuksessa. Tällaisen toiminnan mukaisesti liikearvoa kirjataan alas 

silloin, kun laskentakauden tulos on  odottamattoman suuri tai ennestään 

ilman arvonalentumiskirjaustakin tappiollinen. Tällä tavoin korostetaan 

myöhempien tilikausien kannattavuutta. (Saastamoinen & Pajunen 2010, 

20) 

Hieman samansuuntaisesti kuin Alves, Saastamoinen & Pajunen havaitsi-

vat, että yrityksen koko on voimakkaasti kytköksissä raportoituihin ar-

vonalentumiskirjauksiin. Heidän aineistonsa koostui suomalaisten listayh-

tiöiden tilinpäätöstiedoista vuosien 2005 ja 2009 välillä. Suurten yhtiöiden 

havaittiin olevan todennäköisempiä alaskirjaajia. Tämän oletettiin johtuvan 

siitä, että analyytikot, sijoittajat ja muut sidosryhmät seuraavat suurten yh-

tiöiden tilinpäätösraportointia tarkemmin kuin pienten, jonka vuoksi niiden 

raportoinnilta odotetaan korkeaa laatua. On mahdollista, että suuret yrityk-

set noudattavat tarkemmin varovaisuuden periaatetta tilinpäätöksessä. 

(Saastamoinen & Pajunen 2010, 20)  

Devalle & Rizzato tutkivat ranskalaisten, saksalaisten, italialaisten ja es-

panjalaisten listayhtiöiden IFRS-raportoinnin laatua tilikaudella 2010 siitä 

näkökulmasta, kuinka tarkalleen yritykset noudattavat IAS 36 -standardin 

asettamia esitysvaatimuksia. Tutkimusotokseen kuului yrityksiä, joille lii-

kearvo oli merkittävä erä: hieman alle puolella tutkimusotokseen kuulu-

neista yrityksistä liikearvon osuus omasta pääomasta oli vähintään 40 

prosenttia. Tutkimustulosten perusteella niin diskonttauskoron, kasvuteki-

jän kuin testaustavankin esittämisessä oli puutteita. Selkein puutteellisuus 

raportoinnissa koski kuitenkin herkkyysanalyysin esittämistä. Lähes puolet 

tutkimuksen yrityksistä ei ollut esittänyt herkkyysanalyysia lainkaan. Mai-

den välillä oli selviä eroja. Noin kolmannes kaikista yrityksistä noudatti 
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olennaisilta osin IFRS-standardien asettamia esittämisvaatimuksia. (De-

valle & Rizzato 2012, 102; 107) 

Suomalaisten listayhtiöiden liikearvotestaamista ja sen raportointia valvo-

va Finanssivalvonta on todennut samankaltaisia puutteita Suomessa. 

Puutteita on ollut niin testauslaskelmien realistisuudessa, luokittelussa 

kuin itse raportoinnissakin. Selkein puute on ollut nimenomaan herkkyys-

analyysin esittämisessä, kuten Devalle & Rizzato havaitsivat myös keski-

eurooppalaisissa yhtiöissä. Herkkyysanalyysi nähdään ehkä tärkeimpänä 

informaationa sijoittajan kannalta: sen perusteella voidaan arvioida, kuinka 

lähellä arvonalentuminen todella on, kunhan se on esitetty vaaditulla taval-

la. FIVA totesi, että vuonna 2008 noin joka viides suomalainen listayhtiö ei 

esittänyt mitään tietoja koskien arvonalentumistestauksen herkkyysana-

lyysiä. (FIVA 2009b, 10) Samoin noin viidennes yrityksistä totesi pelkiste-

tysti, "ettei mikään jokseenkin mahdollinen muutos keskeisissä testausole-

tuksissa johtaisi arvonalentumisiin". Herkkyysanalyysi sisälsi usein suun-

taa antavia ilmaisuja, kuten pelkistetysti "kerrytettävissä oleva rahamäärä 

ylitti kirjanpitoarvon". Tätä vastoin tavoiteltavaa olisi esittää selkeät ja ym-

märrettävät herkkyysanalyysit, yhtiön omat arviot tappion mahdollisuudes-

ta sekä numeerisia tietoja herkkyysanalyysin tueksi. (FIVA 2009b, 4) 
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3. EMPIIRINEN TUTKIMUS EROISTA SUOMALAIS-

TEN YHTIÖIDEN LIIKEARVORAPORTOINNISSA 

3.1 Laadullinen tutkimus 

Työssä sovellettavaksi valittiin laadulliset tutkimusmenetelmät, tarkemmin 

sanoen sisällönanalyysi. Tutkimuksessa kuvataan pientä yritysten jouk-

koa, eikä yleistettäviin tuloksiin pyritä. Tutkimusongelmat koskevat liikear-

voraportointia koskevia eroavaisuuksia suomalaisissa listayhtiöissä. Tut-

kimuskysymyksiin vastaamiseen pyritään analysoimalla valittujen listayhti-

öiden tilinpäätöksiä. Tilinpäätöksiä analysoimalla tavoitteena on selvittää 

yritysten välillä ilmeneviä eroja ja lisäksi tutkia, muodostavatko taloudelli-

set tekijät eroavaisuuksia, koska yritykset ovat hyvin erilaisia taloudellisilta 

tekijöiltään. Tutkimusosuudessa on yritykset on ryhmitelty vertailua varten.  

3.2 Rajaukset, aineisto ja tutkimusprosessin kuvaus 

Tutkimuksen kohteena olevat yritykset ovat suomalaisia Helsingin Pörssiin 

listattuja yhtiöitä. Kyseiset yritykset siis soveltavat IFRS-standardeja. Tut-

kimusaineisto muodostuu yritysten tilinpäätöksistä, erityisesti liitetieto-

osioista vuoden 2012 raportoinnissa. Tilikausi 2012 valittiin tutkimusajan-

kohdaksi, koska Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli tuolloin negatiivi-

nen, mikä heijastui vaikeuksina yritystoimintaan. Lisäksi voitiin ottaa huo-

mioon myös arvonalentumistestauksen jälkeinen tilikausi 2013 ja tarkastel-

la arvonalentumistestauksen välittämää informaatiota seuraavasta tilikau-

desta. Tutkimuksen kannalta keskeisiä liitetietoja ovat aineettomista hyö-

dykkeistä sekä niiden arvonalentumisen testaamisesta annetut liitetiedot. 

Tässä yhteydessä on raportoitu myös liikearvon testaamisessa käytetyistä 

kasvuoletuksista, diskonttauskoroista, rahavirtaa tuottavien yksiköiden 

määrittelystä, liikearvon kohdistamisesta niille sekä herkkyysanalyysitie-

dot. Kaikki tutkimuksessa käytetty tieto on kerätty käsin julkisista tietoläh-

teistä.  



47 
 

Tutkimusprosessi aloitettiin keräämällä tiedot tutkimusotokseen kuulunei-

den yritysten raportoimista alaskirjauksista ja yritysten liikevaihto- ja tulos-

tiedot ajalta 2008-2013. Tällä aika välillä tehtyjä alaskirjauksia oli yhteensä 

32. Näistä yli 20 oli raportoitu tilikausina, jotka olivat tappiollisia. Kahdek-

san alaskirjausta oli raportoitu vuosina, jolloin kyseisen yrityksen liikevaih-

to oli laskenut edelliseen tilikauteen verrattuna, mutta tilikausi ei ollut tap-

piollinen. 

Taulukko 2. Otoksen yritysten taseen liikearvot, 2012 (1 000 €). 

 Yritys Liikearvo OPO Tase /OPO /tase 

R
Y

H
M

Ä
 1

 

Innofactor 2 834 13 760 22 173 0,21 0,13 

Elektrobit 19 295 69 102 142 730 0,28 0,14 

F-Secure 19 398 65 105 127 083 0,29 0,15 

Basware 41 896 100 725 129 758 0,42 0,32 

R
Y

H
M

Ä
 2

 

Tecnotree 17 420 34 534 81 755 0,50 0,21 

Nokia 4 876 000 9 447 000 29 949 000 0,52 0,16 

Teleste 31 350 60 557 120 217 0,52 0,26 

Trainers House 9 135 16 394 26 605 0,56 0,34 

Keskisuomalainen 38 110 58 868 115 118 0,65 0,33 

Tieto 391 600 556 300 1 185 600 0,70 0,33 

Alma media 74 300 84 500 245 100 0,88 0,30 

Stockmann 818 800 893 300 2 087 000 0,92 0,39 

R
Y

H
M

Ä
 3

 

Soprano 2 447 2 429 5 944 1,01 0,41 

Talentum 20 200 20 000 55 000 1,01 0,37 

Affecto 74 651 67 277 147 914 1,11 0,50 

Digia 51 105 42 063 92 376 1,21 0,55 

Solteq 12 728 10 077 27 096 1,26 0,47 

Sanoma 2 307 600 1 628 600 4 041 600 1,42 0,57 

Ixonos 12 447 7 489 33 331 1,66 0,37 

Turvatiimi 15 493 8 240 22 191 1,88 0,70 
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Tutkimusrajaukseen kuuluvat Helsingin Pörssin teknologia- ja kulutuspal-

veluiden aloilla toimivat yritykset, joilla liikearvon osuus vuoden 2012 ta-

seessa on yli 10 prosenttia (taulukko 2). Näin ollen pois on rajattu yrityk-

set, joille liikearvo on vähemmän merkityksellinen. Tutkimusrajaukseen 

kuuluvat kaksi toimialaa ovat sellaisia, joilla liikearvolla on keskimäärin 

suuri osuus taseen loppusummasta. Rajaus tehtiin sillä perusteella, että 

pyrittiin valitsemaan otokseen yhtiöitä, joille liikearvo on tase-eränä tärkeä 

asia, johon liittyvillä ratkaisuilla on merkittäviä vaikutuksia tilinpäätöksessä. 

Vastapainoksi otokseen sisältyy myös yrityksiä, joille liikearvo on vähem-

män oleellinen seikka, mutta sen osuus taseesta on kuitenkin vähintään 

kymmenen prosenttia. Otoksen yritykset edustavat vajaata kuudesosaa 

Helsingin Pörssin yrityksistä. Osuus taseen loppusummasta vaihtelee 13 

ja 70 prosentin välillä. Yrityksistä kahdeksalla liikearvo on suurempi kuin 

oma pääoma.  

Koska havaittiin, että liikearvon alaskirjaukset ovat  ajoittuneet selvästi tili-

kausiin, jolloin raportointikauden tulos on ollut negatiivinen, otoksen yrityk-

set pyrittiin ryhmittelemään sen perusteella, kuinka  suuri niiden liikearvo 

on niiden kannattavuuteen suhteutettuna. Yritykset on ryhmitelty vertaile-

vaa analyysia varten sen perusteella, kuinka suuri niiden taseen liikearvo 

on ollut suhteessa omaan pääomaan vuonna 2012. Ryhmittelemällä yri-

tykset tällä tavoin on pyritty aikaansaamaan eroja niiden välille. Ensimmäi-

sen ryhmän liikearvon osuus omasta pääomasta on 21-42 prosenttia, toi-

sen ryhmän 50-92 prosenttia ja kolmannen 101-188 prosenttia. Ensimmäi-

seen ryhmään sisältyy neljä ja kahteen muuhun ryhmään kahdeksan yri-

tystä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat Innofactor, Elektrobit, Basware ja 

F-Secure. Toiseen puolestaan Tecnotree, Nokia, Teleste, Trainers House, 

Keskisuomalainen, Tieto, Alma Media ja Stockmann. Kolmannen ryhmän 

muodostavat Soprano, Talentum, Affecto, Digia, Solteq, Sanoma, Ixonos 

ja Turvatiimi.  

Yrityskohtaisesti tässä kappaleessa käydään läpi yleinen liikearvon rapor-

tointi tilinpäätöksessä eli taseen ja liitetietojen lisäksi myös esimerkiksi 

toimintakertomuksessa. Tässä yhteydessä luodaan katsaus yritysten lähi-
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vuosien taloudelliseen suoriutumiseen, koska tuloksentekokyvyn säilyttä-

minen on oleellinen kriteeri myös liikearvon arvon säilymiselle. Tämän ole-

tetaan heijastuvan myös arvonalentumistestauksen raportointiin.  

Taloudellisten tekijöiden arvioimiseksi kustakin yhtiöstä kerättiin ajalta 

2008-2013 liikevaihtotiedot, tilikauden tulostiedot ajanjaksolta sekä rapor-

toidut liikearvon alaskirjaukset. Lisäksi kerättiin tiedot vuoden 2012 omasta 

pääomasta, taseen loppusummasta sekä liikearvon määrästä. 

3.3 Ryhmä 1 - liikearvo 21-42% omasta pääomasta 

Ryhmään, jossa liikearvon suhteellinen määrä omaan pääoman nähden 

oli vertailuryhmistä pienin (21-42%), sisältyneet yritykset ovat olleet jok-

seenkin kannattavia tilikausien 2008 ja 2013 välillä. Suurin osa rapor-

toiduista tilikausista on ollut voitollisia ja vain yksi liikearvon alaskirjaus on 

tehty (Elektrobit vuonna 2008).  

Taulukko 3. Ryhmän 1 taloudelliset tekijät vuonna 2012 (1000 €), OVA = 

omavaraisuusaste (oma pääoma/taseen loppusumma). 

 Liikevaihdon 

muutos-% 

 Tilikaudet 2008-2013 

 2013 2012 Tulos 2012 Alaskirjaukset Tappiot 

Innofactor 73 9,4 449 0 0 

Elektrobit 7,4 14,3 3 460 1 (1,95 milj.) 4 

F-Secure -1,3 7,6 14 323 0 0 

Basware 8,4 5,5 6 860 0 0 

Arvonalentumisuutisella on ollut jossakin määrin ennustava vaikutus, sillä 

Elektrobitin alaskirjauksen jälkeiset kolme tilikautta olivat tappiollisia. Kaik-

kien ryhmän yritysten omavaraisuusaste on hyvä tai erittäin hyvä. Vuoden 

2012 arvonalentumistestausta seuraavana tilikautena kaikkien liiketoiminta 

on kehittynyt enimmäkseen suotuisasti, vaikka F-Securen liikevaihto pie-

nenikin hieman, tilikausi oli silti selvästi voitollinen (taulukko 3). Innofactor 

suoritti tilikauden 2013 aikana yrityskaupan, joka lähes kaksinkertaisti sen 

liikevaihdon (Innofactor 2014, 4). 
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Innofactor Oyj 

IT-projektien toimittamisen ympärille liiketoimintansa rakentanut Innofactor 

mainitsee liikearvon muodostumisen ja siitä johtuvien mahdollisten poisto-

tarpeiden yhdeksi toiminnalliseksi riskikseen. Jokaiseen yritysostoon liittyy 

niiden toteutumisen jälkeen riskejä koskien integraation onnistumista, jotka 

voivat aiheuttaa poistotarpeen liikearvolle. (Innofactor 2013, 40)  

Vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetiedoissa Innofactor ilmoittaa kohdista-

neensa liikearvon yhdelle ja konsernin ainoalle kassavirtaa tuottavalle yk-

sikölle. Yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvioitu käyttöarvoon 

perustuen. Kolmen vuoden pituisen ennustejakson jälkeiset rahavirrat on 

ekstrapoloitu nollakasvulla. Laskennassa käytettyjä keskeisiä oletuksia 

ovat olleet budjetoitu käyttökate, toimialojen pitkänaikavälin toteutunutta 

kasvua vastaava kasvutekijä sekä diskonttausprosentti, joka on määritetty 

painotetun pääomakustannuksen avulla ennen veroja. Diskonttauspro-

sentti on 9,8. (Innofactor 2013, 64) 

Testauksen perusteella kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoar-

von, mutta yhtiö ei erittele herkkyysanalyysin yhteydessä, minkä suuruinen 

ylitys oli. Lukija voi kuitenkin arvioida sen, koska Innofactor mainitsee liite-

tiedossa, että 52 prosentin liikevaihdon tai 89 prosentin kannattavuuden 

pudotus verrattuna vuoden 2013 estimaattiin aiheuttaisivat arvonalentu-

mistarpeen. Herkkyysanalyysin perusteella diskonttauskorkokannan oleel-

linenkaan muutos ei johtaisi arvonalentumisiin. (Innofactor 2013, 64) 

Elektrobit Oyj 

Elektrobit toimittaa elektroniikkapalveluita muun muassa autoteollisuudel-

le. (Elektrobit 2013, 7) Yhtiöllä on kaksi raportoitavaa liiketoimintaseg-

menttiä, Automotive- ja Wireless-segmentit. (Elektrobit 2013, 26) Liikearvo 

on kohdistettu segmenttien mukaisesti. Noin 19 miljoonan euron liikear-

vosta 99 prosenttia on kohdistettu Automotive-segmentin rahavirtaa tuot-

tavaan yksikköön. Rahavirtaennusteet pohjautuvat talousvaliokunnan laa-

timiin ja johdon hyväksymiin taloudellisiin tavoitteisiin vuonna 2013 ja vuo-

sien 2014-2017 osalta pitkän aikavälin taloudellisiin suunnitelmiin. Ennus-
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tejakson pituus on siten viisi vuotta. Elektrobit ei paljastanut käyttämiään 

kasvuennusteita. Diskonttauskorkona Elektrobit käyttää keskimääräistä 

pääoman tuottovaatimusta verojen jälkeen. Diskonttauskorko oli 12,59 

prosenttia, joka oli sama myös vuonna 2011. Automotive-segmentin osal-

ta, johon lähes kaikki liikearvo oli kohdistettu, ennustettua kassavirtaa ei 

saavutettu tilikaudella 2012. Liiketoimintaympäristössä ei kuitenkaan to-

dettu tapahtuneen kassavirtaodotuksiin vaikuttavia olennaisia muutoksia.  

(Elektrobit 2013, 72) 

Herkkyysanalyysissä rahavirtaa tuottavien yksiköiden tulevien vuosien lii-

kevaihto-odotuksia pudotettiin 20 prosenttia sekä diskonttauskorkoja nos-

tettiin viisi prosenttiyksikköä. Rahavirtojen todettiin olevan herkkiä liike-

vaihdon laskulle, mutta EB ei kuitenkaan pitänyt arvonalennustarvetta ko-

vin todennäköisenä skenaariona. (Elektrobit 2013, 72-73) 

F-Secure Oyj 

Tietoturvayhtiö F-Secure ei ole raportoinut rahavirtaa tuottavien yksiköiden 

määrittelytapaa lainkaan, vaan toteaa liitetiedoissa "arvonalentumistesta-

uksessa konsernin tasearvoja testataan konsernin kokonaiskassavirtaa 

vasten". Rahavirtaennusteiden mainitaan perustuvan johdon hyväksymiin 

viiden vuoden ennusteisiin, joihin liittyvä kasvuoletus on peräisin tutkimus-

laitos Gartnerin julkaisemasta tietoturvaliiketoiminnan kasvuoletuksesta, 

joka on seitsemän prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekst-

rapoloitu 1 prosentin kasvutekijällä. Diskonttauskorkona on käytetty 

13,8:aa prosenttia, mutta ei ole raportoitu, mihin diskonttauskorko perus-

tuu. Suoritettu testaus ei johtanut tilanteeseen, jossa arvonalentaminen 

olisi ollut tarpeellista. (F-Secure 2013, 25) 

Herkkyysanalyysissä myöskään F-Secure ei raportoinut määrää, jolla ker-

rytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon. Yritys kuitenkin raportoi, 

mitä vaikutuksia keskeisimpien oletusten muuttamisella olisi: liikevaihdon 

pysyessä ennusteen mukaisena ja kannattavuuden heikkeneminen alle 

kahdeksaan prosenttiin tai kannattavuuden pysyessä ennallaan ja liike-

vaihdon pienentyessä 13 prosenttia vuosittain kerrytettävissä oleva raha-
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määrä olisi kirjanpitoarvon suuruinen. Yhtiön näkemyksen mukaan dis-

konttauskoron muuttamisella ei olisi näkyvää vaikutusta käyttöarvon las-

kennassa. (F-Secure 2013, 25)  

Basware Oyj 

Basware on muun muassa maailman johtavia verkkolaskuratkaisujen toi-

mittajia ja kasvanut voimakkaasti yrityshankintojen avulla. (Basware 2013, 

4) Baswaren liitetiedoista ilmenee yksiselitteisesti, mistä yritysjärjestelyistä 

noin 42 miljoonan euron liikearvo on muodostunut aikavälillä 2002-2012. 

Se on myös ilmoittanut rahavirtaa tuottavat yksikkönsä, joille liikearvo on 

kohdistettu. Rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritetty niiden maantieteel-

lisen sijainnin mukaan, ne eivät kuitenkaan ole toimintasegmenttejä. Yksi-

köitä on viisi, joista konsernin suomalaiselle emoyksikölle on liitetty noin 

puolet kokonaisliikearvosta. (Basware 2013, 64) 

Arvonalentumistestauksessa käytetty diskonttauskorko (WACC ennen ve-

roja) on määritetty jokaisessa yksikössä erikseen ja se vaihtelee 17,56:n 

(Suomi) ja 19,79:n (Saksa) välillä.  Laskennassa käytetyt tärkeimmät 

muuttujat ovat liikevaihdon ja kustannusten muutosprosentit. Liikevaihdon 

kasvun mainitaan määritetyn ottaen huomioon yrityksen toteuma, markki-

napositio ja kasvupotentiaali kyseisillä markkinoilla. Tämän tarkemmin 

kasvuennusteita ei eritellä. (Basware 2013, 64) 

Basware suoritti herkkyysanalyysit olettamalla kasvun nollaksi ja totesi että 

on epätodennäköistä, että mikään muutos keskeisimmissä muuttujissa 

aiheuttaisi arvonalentumistarpeen. Yhdessä yksikössä nollakasvuskenaa-

rio ja korkeampi diskonttauskorko johtaisi arvonalentumisviitteisiin. (Bas-

ware 2013, 64) Yhtiö ei mainitse, kuinka paljon liikearvo sisältää ns. pus-

kuria, eli paljonko kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon 

kussakin yksikössä.  

Yhteenveto 

Rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty ryhmään kuuluvissa yrityksissä 

mahdollisimman laajalla tasolla. Kaikki yritykset ovat määrittäneet yksiköt 
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toimintasegmenttiensä tai niitä vastaavan laajuuden mukaisesti, kuten 

esimerkiksi maantieteellisten liiketoiminta-alueiden perusteella.  

Käytetyt diskonttauskorot vaihtelivat 9,8 prosentin ja 19,79 prosentin välil-

lä. Pienintä diskonttauskorkoa käyttänyt Innofactor käytti kasvutekijänä 

"toimialojen pitkän aikavälin toteutunutta kasvua", eli raportointi ei anna 

tyhjentävää kuvaa testausoletusten suuruusluokasta. F-Secure käytti ul-

kopuolisen toimijan antamaa kasvuennustetta (7 prosenttia). Suurinta dis-

konttaustekijää (17,56-19,79) käyttänyt Basware ei paljastanut Elektrobitin 

tapaan kasvuennustettaan. Koska diskonttauskorko kuvastaa rahavirtojen 

toteutumisen todennäköisyyttä, voi olla, että Basware on asettanut opti-

mistiset kasvuennusteet, jonka vuoksi diskonttauskorko on verraten kor-

kea.  Tilikaudella 2013 Baswaren liikevaihto onkin kasvanut lähes 10 pro-

senttia.  

Taulukko 4. Arvonalentumistestauksen yhteenveto ryhmässä 1. 

 Periodi, 

vuotta 

Allokaatio (diskont-

tauskorko) 

Kasvuennuste 

(terminaali-

kasvu) 

Herkkyysanalyysitiedot 

Innofactor 3 Yksi rahavirtaa tuot-

tava yksikkö, joka 

vastaa koko konser-

nia (9,8%) 

NA (0%) Liikearvo ei ole herkkä ar-

vonalentumisille, ellei testa-

uksen oletuksia muuteta 

merkittävästi 

Elektrobit 5 Konsernin kaksi toi-

mintasegmenttiä 

(12,59%) 

NA (2%) Liikearvo ei ole herkkä ar-

vonalentumisille, ellei tes-

tausoletuksia muuteta mer-

kittävästi 

F-Secure 5 NA (13,80%) 7% (1%) Myynnin tai kannattavuuden 

suurehkot vaihtelut voivat 

aiheuttaa arvonalentamis-

tarpeen 

Basware NA Viisi rahavirtaa tuot-

tavaa yksikköä, seg-

menttitasoa tarkempi 

taso (17,56-19,79%) 

NA (NA) Nollakasvuskenaarion pe-

rusteella arvonalentumisviit-

teitä olisi yhdessä yksiköistä 

Herkkyysanalyysin osalta yrityksiä yhdistävä tekijä on, ettei tässä ryhmäs-

sä yksikään ollut raportoinut herkkyysanalyysin yhteydessä määrää, jolla 
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laskelmien mukainen kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon. 

Raportoitujen herkkyysanalyysien perusteella voidaan kuitenkin päätellä, 

etteivät arvonalentumiset ole kolmessa ryhmään kuuluvista yrityksestä 

kovin todennäköisiä: Innofactorin mukaan 52 prosentin pudotus liikevaih-

dossa tai noin 90 prosentin kannattavuuden heikkeneminen aiheuttaisivat 

alaskirjaustarpeen. Elektrobit pienensi liikevaihtoennustettaan 20 prosent-

tia, ja totesi liikearvon olevan herkkä liikevaihdon muutokselle. Suuria dis-

konttauskorkoja soveltanut Basware arvioi jokseenkin mahdollisen nolla-

kasvuskenaarion ja korkeamman diskonttauskoron aiheuttavan arvonalen-

tumisia yhdessä yksikössä. Muiden yritysten mukaan diskonttauskoron 

muuttamisella ei ollut mainittavaa vaikutusta laskelmien lopputuloksiin ja 

ne pitivät suuria muutoksia epätodennäköisinä (taulukko 4).  

3.4 Ryhmä 2 - liikearvo 50-92% omasta pääomasta 

Ryhmän, jossa liikearvon osuus on vähintään 50 mutta alle 100 prosenttia 

omasta pääomasta, finanssikriisin jälkeiset vuodet ovat olleet haastavam-

pia. Tutkimuksen kohteena olevan vuoden 2012 arvonalentumistestin jäl-

keinen tilikausi on ollut monella tappiollinen ja suurimman osan liikevaihto 

on laskenut vuodesta 2012.  

Taulukko 5. Ryhmän 2 yhteenveto taloudellisten tekijöiden näkökulmasta. 

 Liikevaihdon 

muutos-% 

 Tilikaudet 2008-2013 

 2013 2012 Tulos 2012 Alaskirjaukset Tappiot 

Tecnotree 6,5 17,9 -20 268 1 (1,47 MEUR) 5 

Nokia -57 -22 -3 792 000 2 (2 mrd. EUR) 4 

Teleste -0,5 5,5 7 478 1 (0,8 MEUR) 0 

Trainers House -24 -15 -243 4 (36 MEUR) 5 

Keskisuomalainen 41 -2 11 066 1 (0.1 MEUR) 0 

Tieto -8 -0,31 38 800 0  0 

Alma Media -6 1,2 17 400 3 (2,7 MEUR) 0 

Stockmann -4 5,5 55 300 0 0 
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Ryhmään kuuluu sekä korkean omavaraisuuden, että alhaisemman oma-

varaisuuden yrityksiä. Kuitenkin, esimerkiksi Trainers Housen omasta 

pääomasta valtaosa muodostuu sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-

tosta, jota on jouduttu kasvattamaan kannattamattoman toiminnan vuoksi. 

Heikko kannattavuus ilmenee myös liikearvon alaskirjausten määrästä. 

Huomioimatta SVOP-rahastoa Trainers Housen oma pääoma on selvästi 

negatiivinen.    

Tecnotree Oyj 

Tecnotree tarjoaa ratkaisuja teleoperaattorien palveluidenhallintaan. (Tec-

notree 2013, 3) Yhtiö mainitsee toimintakertomuksessaan, että yrityshan-

kintojen myötä on tehty uudelleenjärjestelyjä myyntiin, tuotekehitykseen ja 

hallintoon, joiden onnistumisesta ei ole täyttä varmuutta. Siten liikearvoon 

ja siihen liittyviin laskelmiin liittyy riskisiä kasvuolettamuksia. (Tecnotree 

2013, 52) Arvonalentumistestauksessa toimintasegmentit muodostavat 

Tecnotreen rahavirtaa tuottavat yksiköt. Rahavirtaennusteet on laadittu 

viidelle vuodelle ja ne perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin. Kes-

keinen muuttuja Tecnotreen laskelmissa on oikaistu liiketulos, jonka arvi-

oidaan parantuvan ennustejakson kuluessa seitsemästä prosentista 

11:een prosenttiin, koska liikevaihdon uskotaan kasvavan kuluja enem-

män. Kaikissa segmenteissä on sovellettu samaa diskonttauskorkoa 

11,7%, joka on WACC verojen jälkeen. Diskonttauskoron sanotaan kas-

vaneen, koska toimialan riskitason ja tuottovaatimuksen katsotaan kasva-

neen. Testauksen lopputuloksena kirjanpitoarvon katsottiin olevan 1,47 

miljoonaa euroa yliarvostettu. (Tecnotree 2013, 85-86) 

Testauksen yhteydessä arvioitiin lopputuloksen herkkyyttä oleellisimpien 

muuttujien suhteen. Analyysissä esitettiin, kuinka paljon diskonttauskoron 

verojen jälkeen, päätearvovuoden vapaan kassavirran sekä jäännösarvo-

vuoden kapitalisointitekijässä käytetyn kasvun pitäisi muuttua, kun muut 

tekijät säilyvät ennallaan, jotta ennustettu rahavirta vastaisi testattavan 

varallisuuden kirjanpitoarvoa. Segmenteissä, joissa todettiin arvonalentu-

minen, herkkyysanalyysiä ei raportin mukaan tehty. Herkkyysanalyysin 

perusteella laskelmat ovat herkkiä diskonttauskoron muutoksille. Kerrytet-
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tävissä olevat rahamäärät ylittävät kirjanpitoarvon esitetyissä yksiköissä 

selvästi. (Tecnotree 2013, 86-87) 

Nokia Oyj 

Aiemmin matkapuhelinvalmistajana tunnettu, nykyinen verkkoyhtiö Nokia 

oli kohdistanut suurimman osan viiden miljardin liikearvostaan selvästi 

kannattavimpaan Location & Commerce -rahavirtaa tuottavaan yksikköön. 

Neljä määriteltyä rahavirtaa tuottavaa yksikköä vastasivat konsernin rapor-

tointisegmenttejä. Ainoana tutkimusotokseen kuuluvista yrityksistä Nokia 

oli määrittänyt kahden rahavirtayksikkönsä arvon käypään arvoon perus-

tuen vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla. Kuitenkin myös tässä 

yhteydessä käytettiin diskontattujen rahavirtojen menetelmää arvioimaan 

käypä arvo. (Nokia 2013, 42) 

Kolmen vuoden mittaiselle ajanjaksolle määritettyjä kasvuennusteita ei 

paljastettu, mutta diskonttauskorkona käytettiin 9,9-10,5 prosenttia riippu-

en yksiköstä. Keskeinen tekijä on ennustejakson jälkeisten rahavirtojen 

kasvutekijä, joka oli asetettu -2,5-2,5 prosenttiin. Nokia mainitsee, että 

merkittävimmässä yksikössä käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon vain hyvin 

pienellä marginaalilla. Yli puolen prosenttiyksikön diskonttauskoron nosto 

tai yhden prosenttiyksikön epäsuotuisa muutos kassavirtoihin aiheuttaisi-

vat arvonalentumiskirjauksen tekemisen. (Nokia 2013, 42-43) 

Teleste Oyj 

Video- ja laajakaistateknologioita ja niihin liittyviä palveluita tarjoava Teles-

te oli myös kohdentanut liikearvon operointisegmenteille. Kahdelle seg-

mentille jaettu liikearvo painottuu selkeästi toiselle segmentille, jolle on 

kirjattu 75 prosenttia liikearvosta. Telesten käyttöarvolaskelmat perustuvat 

peräti kymmenen vuoden ennustejaksoon. Merkittävämmän segmentin 

kasvuoletus perustuu viiden prosentin vuosittaiseen kasvuun ja pienem-

män segmentin peräti 30 prosentin ensimmäisen vuoden ja sen jälkeen 

viiden prosentin vuosikasvuun. Samassa yhteydessä mainitaan johdon 

näkemyksen kassavirroista perustuvan varovaisuuteen koska toimialan 
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muutoksia on vaikea ennakoida. Käytetty diskonttauskorko 11,87% , joka 

on WACC verojen jälkeen. (Teleste 2013, 20) 

Herkkyysanalyysissä kasvuoletusta laskettiin ja diskonttauskorkoa nostet-

tiin, jotta kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi kirjanpitoarvon suuruinen. 

Käyttöarvo kestää Telesten näkemyksen mukaan yrityksen osasta riippu-

en 32-44 prosentin vapaan kassavirran vähennyksen tai 3,33-4,36 pro-

senttiyksikön diskonttauskoron noston, joten se ei ole herkkä oletusten 

muuttamiselle. Kummassakin yksikössä käyttöarvo ylittää kirjanpitoarvon 

yli 13 miljoonalla eurolla. (Teleste 2013, 20-21) 

Trainers House Oyj 

Konsulttiyritys Trainers House on kohdistanut liikearvonsa kahdelle eri ra-

havirtayksikölle, joista valmennusliiketoiminnan yksikölle selvästi enem-

män. Yhtiö oli edeltävän tilikauden lopussa kirjannut lähes 17 miljoonaa 

liikearvoa alas minkä vuoksi tilikauden tuloskin oli noin 18 miljoonaa tap-

piollinen. Käyttöarvolaskelmat perustuvat viiden vuoden ennustejaksoon, 

johon liittyvät ennusteet ovat johdon hyväksymiä. Trainers House toteaa 

johdon ennustetarkkuuden olleen lähihistoriassa huono.  Siksi se mai-

nitsee johdon laatineen vuodelle 2013 yhtiön mukaan maltillisen ennus-

teen. Pidemmän aikavälin historiatarkastelussa ennusteen sanotaan ole-

van konservatiivinen. (Trainers House 2013, 41-42) 

Keskeiset käyttöarvolaskennan muuttujat olivat yleistä talouden kehityksen 

käsitystä vastaava kasvuprosentti, budjetoitu vuoden 2013 käyttökate se-

kä sitä edeltävien vuosien toteutuneet vertailukelpoiset katteet. Diskont-

tauskorko on määritetty WACC:n mukaisesti ja se on 9,59%. Mainittuja 

muuttujia sanotaan käytetyn kummasakin rahavirtaa tuottavassa yksikös-

sä. (Trainers House 2013, 42) 

Suurimman osan eli 75% käyttöarvosta yhtiö arvioi syntyvän ennustejak-

son jälkeisellä terminaalijaksolla kun jakson kasvuksi on määritelty 1%. 

Esitetyn herkkyysanalyysin perusteella liikearvo on hyvin herkkä ar-

vonalentumisille, sillä se ei kestä diskonttauskoron nostamista, eikä esi-

merkiksi katteen jäämistä pysyväisluonteisesti alle kymmenen prosentin. 
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Tässä yhteydessä ei esitetty määrää, jolla käypä arvo ylittää kirjanpitoar-

von, mutta herkkyysanalyysin perusteella ero ei ole suuri. (Trainers House 

2013, 43) 

Keskisuomalainen Oyj 

Kansallisesti merkittävä viestintäkonserni Keskisuomalainen seuraa lii-

kearvoaan maakuntalehtien tasolla määritettyjen rahavirtayksiköiden mu-

kaisesti. Kaikkiaan liikearvoa on kohdistettu kahdeksalle yksikölle. Kautta 

linjan diskonttauskorkona yhtiö käyttää 7,94 %:a, joka perustuu pääoman 

tuottovaatimukseen. Keskeisimpien oletusten sanotaan olevan liikevoitto, 

tehtävät investoinnit, pitkän ajan kasvukerroin (terminaalijakson kasvu) 

sekä diskonttauskorko. Käyttöarvolaskelmiin sisältyvää oletusta liikevoiton 

suuruudesta ei ilmene raportoinnista. (Keskisuomalainen 2013, 55-56) 

Yhtiön esittämä herkkyysanalyysi on varsin pelkistetty, eikä se kuvasta 

käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotusta. Kahden prosentin liikevoiton pu-

dotus kuitenkin aiheuttaisi jo arvonalentumisia, mutta diskonttauskoron 

pudotus ei Keskisuomalaisen mukaan aiheuttaisi negatiivisia vaikutuksia. 

(Keskisuomalainen 2013, 56) 

Tieto Oyj 

IT-palveluyritys Tiedon rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty segment-

tiraportoinnin markkinasegmenttien palvelualuekohtaisten yksiköiden mu-

kaisesti. (Tieto 2013, 61) Kolmen ensimmäisen ennustevuoden kassavir-

taodotukset perustuvat johdon hyväksymiin ja ulkopuolisilta saatuihin alan 

kasvuennusteiden tukemiin talousennusteisiin. Tämän jälkeisen kahden 

vuoden kasvuoletukset vaihtelevat 1-11 prosentin välillä ja heijastavat joh-

don arviota toimialan pitkän aikavälin kasvusta. Laskelmiin liittyy kate-

ennusteita, jotka perustuvat tehokkuusparannuksilla oikaistuihin aiempien 

vuosien tuloslaskelmiin. Globaalien asiakkuuksien yksikköön kohdistettu 

liikearvo muodostaa merkittävän osan konsernin liikearvoista. Yhtiö on 

esittänyt arvonalentumisen testauksessa käytetyt oletukset vain tämän 

yksikön osalta ja ne ovat: kolmen ensimmäisen vuoden kasvuvauhti 1-4 
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prosenttia, liikevoittoprosentti kahdeksan prosenttia sekä diskonttauskorko 

8,8 prosenttia. Testaus ei osoittanut arvonalentumisia. (Tieto 2013, 79)  

Käyttöarvolaskelmien sanotaan olevan hyvin herkkiä kasvuoletusten sekä 

korkotason muutoksille. "Yhden prosenttiyksikön epäsuotuisa muutos yh-

dessä tai useammassa parametrissa, joille käyttöarvolaskelmat ovat herk-

kiä, olisi osoittanut 1-11 milj. euron liikearvon arvonalentumisen yhdessä 

Keski-Euroopan ja Venäjän rahavirtaa tuottavassa yksikössä". Liitetiedos-

sa ei ole mainintaa, kuinka paljon kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää 

kirjanpitoarvon. Tässä yhteydessä Tieto raportoi muuttavansa raportointi-

rakennettaan vuoden 2013 aikana, jolla on vaikutuksia rahavirtaa tuottavi-

en yksiköiden määrittelyyn. (Tieto 2013, 79) 

Alma Media Oyj 

Mediayhtiö Alma Media on kohdistanut liikearvoaan lukuisille rahavirtaa 

tuottaville yksiköille, eli arvoa seurataan hyvin yksityiskohtaisella tasolla. 

Yhteensä rahavirtaa tuottavia yksiköitä on yhdeksän, joista kuitenkin yh-

delle digitaalisten kuluttajapalveluiden yksikölle on kohdistettu yli puolet 

konserniliikearvosta. Käytettyjä kasvuennusteita ei ole raportoitu ja pää-

omakustannuksen perusteella ulkopuolisten asiantuntijoiden määrittämät 

diskonttauskorot vaihtelevat 10 ja 15,7 prosentin välillä. Kasvuennusteiden 

asettamisessa sanotaan tulleen huomioiduksi yleinen makrotalouden kehi-

tys sekä mediamyynnin kasvuolettamat eri markkina-alueilla. (Alma Media 

2013, 58) 

Alma Median mukaan uusien liiketoiminta-alueiden liikearvot ovat her-

kempiä arvonalentumistestauksen näkökulmasta ja alttiimpia arvonalen-

tumisille kuin vanhat. Herkkyysanalyysien perusteella testattu liikearvo ei 

ole kuitenkaan erityisen herkkä arvonalentumisille. Analyysissä kokeiltiin 

diskonttokoron nostamista kolmella prosenttiyksiköllä sekä myynnin laskua 

kolmesta kuuteen prosentilla. Käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotusta voi 

suuntaa antavasti arvioida, koska yhtiö on maininnut kirjanpitoarvojen pro-

sentuaaliset osuudet kerrytettävissä olevista rahamääristä kunkin yksikön 

tapauksessa (15-67 prosenttia). (Alma Media 2013, 59) 
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Stockmann Oyj 

Tavarataloryhmä Stockmann on kohdistanut suurimmat liikearvonsa Lin-

dex-ketjun rahavirtaa tuottavaan yksikköön, joka siirtyi konsernin omistuk-

seen vuonna 2007. Johto on laatinut ennusteensa viidelle vuodelle ja pyr-

kinyt huomioimaan myös yleisten suhdanteiden vaikutukset käyttöarvon 

laskemiseen. Lindexissä käytetty ennen veroja määritetty diskonttauskor-

ko 6,8 prosenttia perustuu Ruotsin markkinakorkoon ja maariskiin. Muissa 

yksiköissä diskonttauskorko on korkeintaan 7,8 prosenttia.  Stockmann ei 

paljasta ennustelukujaan, mutta käyttöarvon laskemisessa keskeiset 

muuttujat ovat olleet volyymin kasvu ja diskonttauskorko. Johdon mielestä 

minkään käytetyn muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos kohtuullisesti 

arvioiden ei johda tilanteeseen, jossa arvonalentuminen tapahtuisi. 

(Stockmann 2013, 32)  

Kaikille yksiköille suoritettiin herkkyysanalyysi käyttämällä niin sanottua 

downside-skenaarioita. Myynnin kasvua pienennettiin arvioidusta tai kor-

kokantaa nostettiin. Lindexin 54 prosenttia ennustettua pienempi kasvu 

ennusteperiodin aikana tai diskonttauskoron nosto neljällä prosenttiyksi-

köllä johtaisivat tilanteeseen, jossa olisi tehtävä arvonalentumiskirjaus lii-

kearvoon. Muissa yksiköissä vastaavasti liikevaihdon tulisi kasvaa 38-60 

prosenttia ennustettua vähemmän tai diskonttauskoron tulisi nousta 10-12 

prosenttiyksikköä, jotta alaskirjauksia jouduttaisiin tekemään. Käyttöarvon 

sisältämää puskuria ei raportoitu. (Stockmann 2013, 32) 

Yhteenveto 

Vain harva ryhmään kuuluneista yrityksistä raportoi yksityiskohtaisemmin 

lähitulevaisuuden kassavirroista tai muista käyttöarvoon tehdyistä oletuk-

sista. Tecnotree oletti oikaistun liiketuloksen kasvavan, koska liikevaihdon 

uskottiin kasvavan kuluja nopeammin. Teleste oli laatinut laskennan peräti 

kymmenen vuoden jaksolle, johon liittyi oletus viiden prosentin kasvusta 

vuosittain. Toisessa Telesten yksikössä käytettiin oletusta jopa 30 prosen-

tin volyymin kasvusta ensimmäisenä vuonna. Tieto raportoi olettamat tar-

kemmin vain yhden yksikön osalta. Muiden viiden yrityksen liitetiedot eivät 
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olleet tältä osin kovin informatiivisia. Trainers House kertoi laatineensa 

konservatiiviset ja yleistä talouskasvun käsitystä kuvaavat ennusteet, kos-

ka johdon ennusteiden tarkkuus oli ollut menneinä vuosina heikko. Alma 

Media katsoi huomioineensa yleisen suhdannekehityksen ja toimialan 

kasvunäkymät markkina-alueilla, joissa se toimii.  

Taulukko 6. Arvonalentumistestauksen yhteenveto ryhmässä 2. 

 Periodi. 

vuotta 

Allokaatio (diskont-

tauskorko) 

Kasvuennuste 

(terminaalikasvu) 

Herkkyysanalyysitiedot 

Tecnotree 5 Maantieteelliset viisi 

toimintasegmenttiä 

(11,70%) 

Liiketulos-% kas-

vu 7%->11% 

(2,5%) 

Diskonttauskoron muu-

tokset altistavat ar-

vonalentumiselle 

Nokia 3 Neljä yksikköä vas-

taavat segmenttejä 

(9,9-10,5%) 

NA (-2,5-2,5%) Liikearvo hyvin herkkä 

diskonttauskoron ja kas-

savirtojen muutoksille 

Teleste 10 Segmenttitason allo-

kaatio, toisessa seg-

menteistä 99% liikear-

vosta (11,87%) 

Segmentti 1: 5% 

vuosittain, Seg-

mentti 2: 1.vuonna 

30%, sen jälkeen 

5% (2%) 

Käyttöarvo kestää suu-

riakin kassavirtojen vaih-

teluja, eikä arvonalentu-

misia todeta 

Trainers' 

House 

5 Toimintasegmenttitaso 

(9,59%) 

NA (1%) Liikearvo on kriittinen 

katteen ja diskonttaus-

korkojen muuttamiselle 

KSML 5 Maakuntalehtitason 

seuranta (7,94%) 

NA (0-2,5%) Liikevoiton vaihtelut 

aiheuttavat arvonalen-

tumisviitteitä 

Tieto 5 Segmenttitaso (8,8%) 1-4 % (2%) Kasvuoletuksiin ja korko-

tasoon liittyy herkkyyttä 

Alma Me-

dia 

3 Lukuisia rahavirtaa 

tuottavia yksiköitä (10-

15,70%) 

NA (NA) Diskonttauskoron nosto 

kolmella tai myyntien-

nusteiden pudottaminen 

kuudella prosenttiyksi-

köllä johtaisi ar-

vonalenemisiin 

Stockmann 5 Valtaosa liikearvosta 

yhdessä rahavirtayk-

sikössä 

NA (2%) Kokeiltu suuria muutok-

sia ennusteisiin ja todet-

tiin ettei liikearvoon liity 

suurta herkkyyttä 
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Ryhmän sisällä käytetty diskonttauskorko vaihteli (taulukko 6), samoin kuin 

ensimmäisenkin ryhmän sisällä. Pienin käytetty diskonttauskorko oli 6,8 ja 

suurin 15,7 prosenttia. Ne, joiden laatimat lähitulevaisuuden kasvuennus-

teet oli ilmoitettu liitetiedoissa, olivat käyttäneet verraten korkeampaa dis-

konttauskorkoa (Tecnotree, Teleste & Tieto).  

Herkkyysanalyysin osalta ainoastaan Teleste raportoi, kuinka paljon käyt-

töarvo ylitti kirjanpitoarvon. Monen yrityksen mukaan liikearvon arvonalen-

tumiseen liittyy suurta, erityisesti diskonttauskorosta riippuvaa herkkyyttä. 

Toisaalta kolme yritystä raportoi, että diskonttauskorkoa voidaan nostaa 3-

4 prosenttiyksikköä, jotta kirjanpitoarvo olisi käyttöarvon suuruinen.  

3.5 Ryhmä 3 - liikearvo yli 100% omasta pääomasta 

Taulukko 7. Ryhmän 3 yhteenveto taloudellisten tekijöiden näkökulmasta. 

 Liikevaihdon 

muutos-% 

 Tilikaudet 2008-2013 

 2013 2012 Tulos 2012 Alaskirjaukset Tappiot 

Soprano 200 7 393 0 1 

Talentum -2 -8 500 1 (2 900) 1 

Affecto 0 5 7 575 1 (6 207) 1 

Digia -1 -18 4 370 3 (51 394) 3 

Solteq -2 44 1 697 1 (2 087) 1 

Sanoma -7 -13 174 000 6 (486 300) 1 

Ixonos -41 -30 -21 975 3 (20 000) 3 

Turvatiimi -1 -3 -3 481 2 (850) 6 

Kolmannessa ja viimeisessä muodostetussa ryhmässä liikearvo on suu-

rempi kuin oma pääoma. Tässä tapauksessa liikearvon hypoteettinen kir-

jaaminen kerralla alas tarkoittaisi tietenkin oman pääoman painumista ne-

gatiiviseksi. Suurin osa on tehnyt 2008-2013 vähintään yhden arvonalen-

tumiskirjauksen ja monen myynti on kehittynyt epäsuotuisasti vuosina 

2012 ja 2013. Ryhmään kuuluu myös useampi yritys, joiden omavaraisuus 

on lähellä yleisimpiä 30-35 prosentin kovenanttiehtoja.  
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Soprano Oyj 

Verkkoviestintäkonserni Soprano on kohdistanut liikearvon viidelle eri ra-

havirtaa tuottavalle yksikölle, jotka ovat tytäryhtiöitä. Soprano on määritel-

lyt laskelmat viidelle vuodelle, joista ensimmäinen vuosi perustuu budjettiin 

ja sen jälkeiset neljä vuotta johdon ennusteisin. Ennustejakson jälkeisille 

rahavirroille ei määritetty kasvua lainkaan. Kasvuennuste on 3-5 prosenttia 

vuosittain diskonttauskoron ollessa 8,17 jokaisessa yksikössä. (Soprano 

2013, 31-32)  

Herkkyysanalyysissä Soprano testasi eri skenaarioiden vaikutuksia käyt-

töarvoon. Tytäryhtiökohtaisesti 10,1-30,2 prosenttia ennustetta pienempi 

liikevaihto alentaisi käyttöarvon kirjanpitoarvon tuntumaan. Kussakin yksi-

kössä diskonttauskorkoa voitiin nostaa vähintään kuusi prosenttiyksikköä 

ilman arvonalentumista, joten diskonttauskorolle käyttöarvo ei ole herkkä. 

(Soprano 2013, 32) 

Talentum Oyj 

Kustantaja ja suoramarkkinointikonserni Talentum on kohdistanut suurim-

man osan liikearvoistaan Ruotsissa toimivalle lehtiliiketoiminnalleen. Ra-

havirtayksiköt on määritetty segmenttien mukaisesti.  Talentum on laatinut 

käyttöarvoennusteet viidelle vuodelle, muttei ole kuitenkaan tarkalleen ot-

taen paljastanut käytettyjä kasvuennusteita. Liikevaihdon kasvuoletusten 

sanotaan perustuvan aiempaan kokemukseen, mutta tapahtumaliiketoi-

minnan liikevaihdon odotetaan kasvavan nopeastikin. Ennustejakson jäl-

keisinä kasvutekijöinä on käytetty segmenteittäin 0-1,5 prosenttia. Käyttö-

arvolaskentaan liittyvät liikevoittoarviot perustuvat liikevoiton aiempaan 

kehitykseen. Talentum mainitsee muuttaneensa tuoteportfoliotaan ja muu-

tosten tulisi heijastua myös kannattavuuteen. Talentumin käyttämä dis-

konttauskorko segmentistä riippuen 7,9-8,1 prosenttia, joka on ulkopuoli-

sen asiantuntijan määrittelemä. Se vastaa WACC:ia verojen jälkeen. (Ta-

lentum 2013, 41-42)  

Osana herkkyysanalyysiä on kokeiltu kussakin segmentissä erikseen kol-

mea itsenäistä ja erillistä skenaariota, pudottaen liikevaihdon kasvuennus-
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tetta neljä prosenttiyksikköä, liikevoittoennustetta kolme prosenttiyksikköä 

sekä nostaen diskonttokorkoa kaksi prosenttiyksikköä. Nämä muutokset 

eivät Talentumin mukaan johtaneet tilanteeseen, jossa arvonalentuminen 

olisi todennäköinen. (Talentum 2013, 42) Talentum ei kuitenkaan paljasta-

nut, kuinka paljon käyttöarvo sisältää puskuria, ja herkkyysanalyysissä 

käytetyt oletetut muutoksetkin ovat hyvin maltillisia, joten lukijan voi olla 

vaikea tulkita liikearvon herkkyyttä arvonalentumisille. 

Affecto Oyj 

Liiketoimintatiedonhallintaan erikoistunut Affecto on määritellyt rahavir-

tayksiköt toimintasegmenttiensä mukaisesti. Myös Affecton ennustejakson 

pituus on viisi vuotta, joista ensimmäinen perustuu seuraavan tilikauden 

budjettiin. Käyttöarvon laskentaan sisältyviä kasvuennusteita ei paljasteta, 

mutta ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu kahden prosentin 

kasvutekijällä, joka vastaa pitkän aikavälin odotettua inflaatiota. Segmen-

teittäin sovelletut ja WACC:n avulla määritetyt diskonttokorot vaihtelevat 

9,8 ja 12,9 prosentin välillä. (Affecto 2013, 20) 

Affecto raportoi suhdeluvuin kerrytettävissä olevan rahamäärän verrattuna 

kirjanpitoarvoon. Kuudesta segmentistä viidessä suhdeluku on vähintään 

kaksi, mutta siinä, johon on kohdistettu eniten liikearvoa, suhdeluku on 

vain hieman yli yhden. Kyseisessä segmentissä sovellettu diskonttauskor-

ko on alin konsernin segmenteissä sovelletuista koroista. Tämän yksikön 

osalta on esitetty myös herkkyysanalyysi, joka sallii diskonttauskoron nos-

ton 0,8 prosenttiyksiköllä tai pitkän aikavälin kannattavuuden suhteessa 

liikevaihtoon heikentämisen puolella prosenttiyksiköllä eli arvonalentumi-

sen voi tulkita olevan lähellä. (Affecto 2013, 21) 

Digia Oyj 

IT-palveluyhtiö Digia ilmoitti suorittavansa testauksen vuosineljänsittäin, 

mutta kohdistaminen ei ilmene liitetiedosta. Viiden vuoden jaksolla en-

simmäisen vuoden oletetaan toteutuvan budjetin mukaisena, jonka jälkeen 

liikevaihto kasvaa vuosittain kolme prosenttia, liikevoitto on vuosittain 10 

prosenttia sekä diskonttauskorko 9,4 prosenttia. Herkkyysanalyysin mu-
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kaan liikearvon säilyminen edellyttää liikevaihdon pysymistä tilinpää-

töshetken 2012 tasolla ja noin kuuden prosentin kannattavuutta. (Digia 

2013, 122)  

Solteq Oyj 

Myös toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluja tarjoava Solteq sovelsi 

viiden vuoden ennustejaksoa. Keskeisiä oletuksia tehtiin liiketuloksesta. 

Lähitulevaisuuden kassavirroista on annettu luonnehdintoja "odotetaan 

kasvavan yleisesti inflaation tahtiin, poikkeuksena ensimmäinen vuosi, 

jolloin odotetaan kasvun olevan hitaampaa, peilaten 2012 vuoden to-

teumaa". Yhden yksikön kasvun oletetaan olevan noin viiden prosentin 

tuntumassa, lukuun ottamatta ensimmäistä ennustevuotta, jolloin kasvu on 

myös hitaampaa. Pääomakustannusten painotetun keskiarvon avulla en-

nen veroja määritetty diskonttauskorko on 8,4%.  

Herkkyysanalyysissä käytiin läpi liiketuloksen ja diskonttauskoron muutos-

ten vaikutuksia, koska niiden katsotaan olevan keskeisimmät oletukset: 

useassa yksikössä kumpikin sallivat noin 1,5 prosenttiyksikön epäsuotui-

san muutoksen, jotta arvonalentumistarve muodostuisi. Joissakin yksiköis-

sä sanotaan vaadittavan suurempi epäedullinen muutos ennen kuin ar-

vonalentumisia jouduttaisiin harkitsemaan. Käyttöarvon ja kirjanpitoarvon 

erotusta ei mainita. (Solteq 2013, 37-38) 

Sanoma Oyj 

Mediayhtiö Sanoma on kohdistanut suurimman osan liikearvostaan toimin-

tasegmenttejä vastaaville rahavirtaa tuottaville yksiköille. Sanoma on teh-

nyt arvioita kannattavuustasosta, diskonttauskorosta, pitkän aikavälin kas-

vusta ja markkina-asemista. Oletukset perustuvat suurelta osin toteutu-

neeseen kehitykseen. Yksiköissä laaditaan myös vuosittain keskipitkän 

aikavälin strategisia suunnitelmia ja ennusteita, joissa käytetyt oletukset 

konsernin johtoryhmä ja hallitus hyväksyy erillisen prosessin kautta. Kas-

vutekijöistä Sanoma on eritellyt vain ikuisuuskasvun, joka on 1-2 prosent-

tia lukuun ottamatta Venäjän liiketoimintaa, jossa ikuisuuskasvu on neljä 

prosenttia. Diskonttauskorkona Sanoma on käyttänyt euroalueella sijaitse-
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vissa toiminnoissaan 6:a prosenttia, mutta Venäjän liiketoiminnassa 9,6:a 

prosenttia. (Sanoma 2013, 39) 

Herkkyysanalyysin perusteella tämä yksikkö on myös lähimpänä ar-

vonalentumista. Minkä tahansa keskeisen muuttujan epäsuotuisan muu-

toksen kerrottiin aiheuttavan arvonalentumisen. Tilikaudella yksikössä on 

tapahtunut myös arvonalentuminen heikentyneen markkinatilanteen las-

kettua liikevaihto-odotuksia. Hollannin liiketoimintayksikössä diskonttokor-

ko sallii pienen nostamisen, vaikka käyttöarvon ja kirjanpitoarvon erotus 

onkin pienempi kuin edellisenä tilikautena. Muissa yksiköissä käyttöarvo 

on selkeästi suurempi kuin kirjanpitoarvo. (Sanoma 2013, 39-40 

Ixonos Oyj 

Tieto- ja viestintäalan palveluyritys Ixonosilla on kaksi rahavirtaa tuottavaa 

yksikköä. Yritys muutti raportointirakennettaan tilikauden 2012 aikana. Vii-

den vuoden ennustejaksosta ensimmäinen vuosi perustuu johdon talous-

ennusteisiin, sen jälkeen liikevaihdon viiden prosentin vuotuiseen kasvuun 

ja liikevoiton kasvuun 2,4 prosentista 6,6 prosenttiin vuonna 2017. Dis-

konttauskorko Ixonosilla on 12 prosenttia. Liikevaihdon kasvuoletus vastaa 

toimialan keskimääräistä ennustettua kasvua. Ennustejakson jälkeiset ra-

havirrat on ekstrapoloitu 1 prosentin kasvutekijällä. (Ixonos 2013, 25) 

Herkkyysanalyysin mukaan rahavirtayksiköiden käyvät arvot ylittävät kir-

janpitoarvot 2,3 miljoonalla ja 5,8 miljoonalla eurolla. Ixonos esittää liitetie-

doissa raja-arvot, joita käyttämällä laskelmassa päädytään kirjanpitoar-

voon. Liikevaihdon kasvuoletusta ei voi muuttaa lainkaan alemmas, eikä 

diskonttauskorossakaan ole varsinkaan toisessa yksikössä nostamiseen 

varaa, eli liikearvo oli erittäin herkkä arvonalentumisille. (Ixonos 2013, 25) 

Turvatiimi Oyj 

Turvallisuuspalveluja tarjoavan Turvatiimin kannattavuus on ollut koetuk-

sella vuonna 2008 alkaneen pankkikriisin jälkeen. Yhtiö kertoo kuitenkin 

saavuttaneensa tilikaudella 2012 liiketoiminnan rahaviralle asetetut ennus-

teolettamat. Diskonttauskorkoa sanotaan pudotetun edellisestä tes-
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tausajankohdasta 2,84 prosenttiyksikköä ja siten vuoden 2012 korko oli 

6,26%, joka on alhainen verrattuna muihin tämän tutkimuksen yrityksiin. 

Yhtiön näkemyksen mukaan diskonttauskorkoa on laskettu pääosin niistä 

syistä, että riskitön korko ja beeta-kerroin olivat alentuneet. Turvatiimi laati 

ennusteet viidelle vuodelle ja sen jälkeiseksi terminaalikauden kasvuksi 

asetettiin kaksi prosenttia. Käyttöarvosta 88 prosenttia muodostuu termi-

naalijaksosta. Yritys muutti strategiaansa ja asetti sen mukaiset kasvuen-

nusteet: viiden vuoden aikana Turvatiimi oletti liikevaihtonsa kasvavan 5-8 

prosenttia vuosittain ja käyttökatteen olevan 1,6-3 prosentin tasolla. (Tur-

vatiimi 2013, 52) Vuodelle 2013 asetettua liikevaihtotavoitetta ei kuiten-

kaan saavutettu.  

Turvatiimi mainitsee, etteivät historiallinen kannattavuus ja tuloskehitys ole 

kohdanneet johdon laatimien ennusteiden kanssa, ja sen vuoksi arvioita 

on verrattu myös toimialan yleiseen kehitykseen "siltä osin kuin informaa-

tiota on ollut saatavilla". Arvonalentumistestauksessa käytettyjä paramet-

reja, kuten diskonttauskorkoa ja liikevaihtoennusteita on verrattu toimialal-

la toimiviin muihin yrityksiin ja tämän tarkastelun pohjalta käytettyjä oletuk-

sia voidaan pitää realistisina. (Turvatiimi 2013, 53-54) 

Turvatiimin mukaan sen käyttöarvo ylitti kirjanpitoarvon vuonna 2012 rei-

lulla yhdeksällä miljoonalla eurolla. Esitetyn herkkyysanalyysin perusteella 

käyttöarvo on kuitenkin erittäin herkkä niin liikevaihdon ennusteiden täyt-

tymiselle ja diskonttauskoron pienellekin nostolle. Yhtiö katsoo kuitenkin 

asettaneensa maltilliset ja realistiset kasvuennusteet. (Turvatiimi 2013, 52-

53) 

Yhteenveto 

Kolme kahdeksasta ryhmän yrityksestä ei raportoinut lähitulevaisuuden 

kassavirroista tekemään oletuksia. Käytetty diskonttauskorko vaihteli 6,26 

ja 12,9 välillä. Terminaalikasvu oli asetettu useimmiten nollan ja kahden 

prosentin välille, mutta Sanoma oli asettanut yhteen yksikköönsä termi-

naalikasvuksi peräti neljä prosenttia.  
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Taulukko 8. Arvonalentumistestauksen yhteenveto ryhmässä 3. 

 Periodi Allokaatio (diskont-

tauskorko) 

Kasvuennuste 

(terminaalikasvu) 

Herkkyysanalyysitiedot 

Soprano 5 Tytäryhtiöt määritelty 

rahavirtayksiköiksi 

(8,17%) 

3-5% vuosittain 

(0%) 

10-30 prosenttia ennustet-

ta pienempi liikevaihto tai 

vähintään kuuden prosen-

tin diskonttauskoron nosto 

aiheuttaisivat ar-

vonalenemisia 

Talentum 5 Toimintasegmenttitaso 

(7,9-8,1%) 

NA (0-1,5%) Pienet muutokset ennus-

teisiin eivät aiheuta ar-

vonalentumisia 

Affecto 5 Toimintasegmenttitaso 

(9,8-12,9%) 

NA (2%) Pienetkin muutokset dis-

konttauskorossa tai kan-

nattavuustasossa voivat 

johtaa alaskirjauksiin 

Digia 5 NA (9,4%) 3% (NA) Arvon säilyminen edellyt-

tää liikevaihdon säilymistä 

tilinpäätösajankohdan 

tasolla ja noin 6% kannat-

tavuutta 

Solteq 5 Segmenttejä alhai-

sempi taso (8,4%) 

NA (NA) Sekä liiketulos että dis-

konttauskorko sallivat 

noin 1,5 prosenttiyksikön 

epäsuotuisat muutokset 

Sanoma 5 Segmenttejä vastaa-

vat yksiköt (6-9,60%) 

NA (1-4%) Yhdessä yksikössä mikä 

tahansa epäsuotuisa 

muutos keskeisessä 

muuttujassa johtaa ar-

vonalentumisiin 

Ixonos 5 Segmenttitaso (12%) 5% (1%) Liikevaihto ja korkokanta 

ovat kriittisiä 

Turvatiimi 5 Yksi yksikkö (6,26%) 5-8% vuosittain 

(2%) 

Liikevaihtoennusteet ja 

diskonttauskorko ovat 

kriittisiä 

Kuten toisessa ryhmässä, myös tässä ryhmässä liikearvo on herkkä tai 

hyvin herkkä arvonalentumisille, jos keskeisimpiä testausoletuksia muute-

taan epäsuotuisammiksi, eli diskonttauskorkoa nostetaan tai kassavirta-

odotuksia alennetaan (taulukko 8).  
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Aiempien tutkimusten mukaan alhaisen omavaraisuuden yritykset ovat 

epätodennäköisempiä alaskirjaajia, koska ne eivät halua rikkoa sopimiaan 

velkakovenantteja (Ramanna & Watts 2012; Beatty & Weber 2006; Zang 

2008). Tyypillinen velkakovenanttiehto koskee vähintään 30-35 prosentin 

omavaraisuusasteen säilyttämistä (esim. Sponda 2014, 41; Ixonos 2013, 

36). Tämän ryhmän yrityksillä, joilla tyypilliset omavaraisuusasteen velka-

kovenantteihin liittyvät rajat olivat lähellä, esimerkiksi diskonttauskorot oli-

vat verraten matalia. Välittömästi 35 prosentin omavaraisuusasteen ylä-

puolella olleet yritykset raportoivat 6-9,6 prosentin diskonttauskoroista. 

Suurin osa näistä yrityksistä myös raportoi herkkyysanalyysinsä yhteydes-

sä arvonalentumisen olevan kriittinen tai hyvin kriittinen keskeisten oletus-

ten muuttamiselle.   

3.6 Keskeisimmät tutkimustulokset 

Niin raportointilaajuuteen kuin raportoituihin testausoletuksiin liittyi tutki-

muksessa suurta vaihtelua lähes jokaisella osa-alueella. Selkeimmän ra-

portoinnin yritykset raportoivat yksityiskohtaisesti esimerkiksi siitä, mistä 

taseen liikearvo on muodostunut, millä perusteilla rahavirtaa tuottavat yk-

siköt on määritelty, diskonttauskorosta (ja sen määräytymisperusteista), 

lähitulevaisuuden kassavirroista sekä käyttöarvon ja kirjanpitoarvon euro-

määräisestä erotuksesta. Puutteellisimmissa raporteissa joitakin keskeisiä 

ei raportoitu lainkaan. Myös ryhmien sisällä esiintyi huomattavia eroja. 

Ryhmittely liikearvon ja oman pääoman välisen suhteen perusteella toi 

esiin kuitenkin arvonalentumisherkkyyden, mikä kunkin yrityksen liikear-

voihin liittyy.  

IFRS-standardit sallivat lähitulevaisuuden kassavirtojen laskemisen vain 

viidelle vuodelle, ellei pidempi jakso ole perusteltu. Jos toimialan katso-

taan olevan nopeasti muuttuva ja vaikeasti ennakoitava, suositellaan teh-

tävän laskelmat lyhyemmälle ajalle, kuten kolmelle tilikaudelle. Suurin osa 

oli laatinut viisivuotisen ennusteen, joista ensimmäinen vuosi perustui tili-

kauden 2013 budjettiin. Kolme yritystä sovelsi kolmen vuoden aikaho-

risonttia. Myös yksi peräti kymmenen vuoden ennuste oli laskettu.  
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Rahavirtaa tuottavien yksikköjen määrittely segmenttitasolle tai sitä alem-

malle tasolle vaihteli ja noin puolet yrityksistä oli määrittänyt rahavirtaa 

tuottavat yksikkönsä segmenttitasolle eli mahdollisimman laajalle standar-

dien sallimalle tasolle. Osa ei raportoinut lainkaan, mille segmenteille tai 

rahavirtayksiköille liikearvo oli jaettu. Riskiarvioinnin kannalta tieto olisi 

keskeinen, koska esimerkiksi yksiköiden kannattavuus vaihtelee useissa 

yrityksissä paljonkin.  

Diskonttauskorkoon liittyi suurta vaihtelua, kuten Carlinin & Finchinkin 

(2010) tutkimuksessa. Käytetty diskonttauskorko vaihteli kuuden ja 19:n 

prosentin välillä. Tulee toki huomioida, että tutkimuksen yritykset vaihteli-

vat myös riskisyydeltään ja pääomarakenteeltaan, mikä on keskeinen osa 

diskonttauskoron määrittämistä. Suurin osa raportoi määrittäneensä dis-

konttauskoron verojen jälkeen lasketun painotetun pääomakustannuksen 

mukaisesti, Vaikka IAS 36 nimenomaan määrää diskonttauskoron määri-

tettäväksi ennen veroja. Kaikki yritykset eivät siis toimi standardien mukai-

sesti. Alhaisimpia diskonttauskorkoja sovellettiin ryhmässä 3, jossa oma-

varaisuusastekin oli kaikkein alhaisin.  

Suurin osa yrityksistä ei raportoinut lähitulevaisuuden kassavirtaennusteita 

lainkaan. Tutkimuksen 20 yrityksestä kahdeksan oli paljastanut käyttä-

mänsä lyhyen aikavälin kasvuennusteet. Raportoidut kasvuennusteet oli-

vat tyypillisesti 3-5 prosentin liikevaihdon kasvu, mutta myös 30 prosentin 

ensimmäisen vuoden kasvuennuste havaittiin (Teleste 2013). Kasvuen-

nusteen paljastaneet yritykset myös antoivat ilmi muita paremmin euro-

määrän, jolla kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon. Jos 

täsmällistä kasvuennustetta ei oltu annettu, käyttöarvolaskelmista oli tyy-

pillisesti annettu luonnehdintoja, kuten "on laadittu konservatiiviset kas-

vuennusteet", "laskelmissa huomioitiin yleinen suhdannekehitys" tai "en-

nusteet eivät ylitä toimialojen pitkän aikavälin toteutunutta kasvua". 

Lähitulevaisuuden kassavirroilla saattaa kuitenkin olla verrattuna terminaa-

likasvuun pieni painoarvo käyttöarvon laskemisessa. Kaksi yritystä mainit-

si, että terminaaliarvolla oli huomattava osuus käyttöarvosta: Turvatiimin 

mukaan 88 prosenttia ja Trainers Housen mukaan 75 prosenttia käyttöar-
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vosta koostui ennustejakson jälkeisistä rahavirroista. Terminaalijakson 

kasvuarviot vaihtelivat ryhmien sisällä huomattavasti. Moni yritys oli aset-

tanut terminaalikasvun nollaksi, kun taas Sanoma oli käyttänyt peräti nel-

jän prosentin terminaalikasvutekijää. Tyypillisesti terminaalikasvutekijä 

vaihteli kuitenkin yhden ja kahden prosentin välillä. Suurin osa kuitenkin oli 

esittänyt sen liitetiedossaan. 

Myös herkkyysanalyysien esittämistavoissa ja -laajuudessa oli huomatta-

via eroja. Selvästi suurin osa tutkimuksen yrityksistä ei raportoinut lain-

kaan kerrytettävissä olevan rahamäärän ja kirjanpitoarvon välillä olevaa 

erotusta. Vain kuusi yritystä oli maininnut tilinpäätöksessä käyttöarvon si-

sältämän puskurin. Tämä erotus oli ilmaistu euromääräisenä (Teleste 

2013; Tecnotree 2013; Turvatiimi 2013; Ixonos 2013), suhdeluvuin (Affec-

to 2013) tai kirjanpitoarvon prosentuaalisena osuutena käyttöarvosta (Al-

ma Media 2013).  

Kaikkein informatiivisimmaksi ja taloudellisia tekijöitä heijastavaksi osaksi 

arvonalentumistestauksen raportointia näyttäisi muodostuneen herkkyys-

analyysien raportointi. Vaikka selvä enemmistö yrityksistä ei raportoinut 

euromääräisiä eroja käyttöarvon ja kirjanpitoarvon välillä, ryhmät erosivat 

selvästi herkkyysanalyysien välittämän liikearvon herkkyyttä koskevan in-

formaation osalta ja liikearvo on niiden perusteella kahdessa viimeisessä 

ryhmässä selvästi riskisempi, kuin ensimmäisessä. Jokseenkin odotetusti 

liikearvon arvonsäilyminen näyttäisi liittyvän keskeisesti kannattavuuden 

ylläpitämiseen. Odotetusti siksi, että liikearvotestaukseen kuuluu oleelli-

sesti kasvuennusteiden laatiminen tilinpäätösajankohtaan nähden. Herk-

kyysanalyyseihin liittyvät luonnehdinnat voidaan tehtyjen havaintojen pe-

rusteella kategorioida kolmeen eri luokkaan: ensimmäiseen kategoriaan 

kuuluvien raporttien perusteella liikearvoon tehtävä arvonalentuminen ei 

ole todennäköinen, toisen kategorian mukaan keskeisimpiin oletuksiin voi-

daan tehdä joitakin epäsuotuisia muutoksia ilman arvonalentumista ja 

kolmannessa kategoriassa liikearvo on erittäin herkkä arvonalentumiselle 

(taulukko 9). 
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Taulukko 9. Liikearvon kriittisyyden kategoriointi herkkyysanalyysien pe-

rusteella. 

K
A

T
E

G
O

R
IA

 1
 

"…liikevaihdon 52%:n lasku verrattuna estimoituun vuoden 2013 liike-

vaihtoon tai kannattavuuden 89%:n lasku verrattuna vuoden 2013 

estimaattiin aiheuttaisi arvonalentumistarpeen" (Innofactor 2013, 64) 

"…rahavirtaa tuottavien yksiköiden tulevien vuosien liikevaihtoa las-

kettiin 20% tai diskonttauskorkoja nostettiin 5 prosenttiyksikköä" 

(Elektrobit 2013, 73) 

"Jos Lindexin myynti kasvaisi 54 prosenttia ennustettua vähemmän 

ennusteperiodin aikana heijastuen myös terminaalikauden arvoon tai 

diskonttauskorko nousisi 4 prosenttiyksikköä, pitkäaikaisten varojen 

kirjanpitoarvo ja käyttöpääoma yhteensä ylittäisi yksikön kerrytettävis-

sä olevan rahamäärän." (Stockmann 2013, 32) 

 

K
A

T
E

G
O

R
IA

 2
 

"..on arvioitu diskonttokoron nousun (enintään 3%), myynnin laskun 

(enintään 3-6%) vaikutusta ennakoituihin rahavirtoihin.." 

"...herkkyysanalyysien perusteella liikearvot eivät ole olleet kriittisiä." 

(Alma Media 2013, 59) 

"…herkkyysanalyysin mukaan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoi-

sesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 5,9 prosentin kan-

nattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 3,4 prosentin kan-

nattavuutta." (Digia 2013, 122)  

K
A

T
E

G
O

R
IA

 3
 

"…strategisen liiketoimintayksikön käyttöarvo on nyt yhtä suuri kuin 

sen kirjanpitoarvo, ja minkä tahansa keskeisen oletuksen epäsuotuisa 

muutos synnyttäisi lisää arvonalentumistappiota" (Sanoma 2013, 40) 

"…arvonalentumistappion kirjaamiseen syntyisi tarve mikäli: kasvu 

jäisi pysyvästi alle 1% tason, kate jäisi pysyvästi alle ennustetun 10% 

tason, WACC nousisi pysyvästi 9,00%-yksikköä korkeammaksi tai 

ennustejakson jälkeinen kasvu jäisi alle 1%." (Trainers' House 2013, 

43) 

Kaikkiin kategorioihin (taulukko 9) kuuluvia luonnehdintoja esiintyi kaikissa 

tämän tutkimuksen ryhmissä, mutta kriittisimmät arviot painottuivat selvästi 
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kahteen jälkimmäiseen ryhmään, joissa liikearvo osuus omasta pääomas-

ta oli vähintään 50 prosenttia. Oletusten muutoksille kriittisimmät arviot 

painottuvat yrityksiin, joiden tuloksellinen menestys on ollut verraten hei-

kompaa tilikaudella 2012. Kriittisesti laadittuihin arvioihin liittyy tyypillisesti 

tappiollinen tilikausi tai liikevaihdon lasku edelliseen tilikauteen nähden 

(taulukko 10). 

Taulukko 10. Herkkyysanalyysien kriittisyyden kategoriointi ja taloudelliset 

tekijät. 

 Yritys Tappiolliset 

tilikaudet 

2008-2013 

Tulos 

2012, 

MEUR 

Liikevaihdon 

muutos-% 

2013 

 

 

2012 

KATEGORIA 1: 

laskelmat sallivat 

suuriakin muu-

toksia taustaole-

tuksissa 

Innofactor 0 0,449 74 9 

Elektrobit 4 3,46 7 14 

Teleste 0 7,47 -1 6 

Stockmann 0 55,3 -4 6 

Soprano 1 0,393 200 7 

KATEGORIA 2: 

laskelmat sallivat 

jokseenkin mah-

dollisia muutoksia 

taustaoletuksissa 

F-Secure 0 14,3 -1 8 

Alma Media 0 17,4 -6 1 

Talentum 1 0,5 -2 -8 

Digia 3 4,37 -1 -18 

Solteq 1 1,7 -2 44 

KATEGORIA 3: 

arvonalentuminen 

todetaan, jos jo-

takin keskeistä 

oletusta muute-

taan vähänkin 

Basware 0 6,86 8 6 

Tecnotree 5 -20 1 18 

Nokia 4 -3,79 -58 -22 

Trainers' House 5 -0,243 -24 -15 

Keskisuomalainen 0 11 41 -2 

Tieto 0 38,8 -8 0 

Affecto 1 7,575 0 5 

Sanoma 1 174 -7 -13 

Ixonos 3 -21,97 -41 -30 

Turvatiimi 6 -3,481 -1 -3 

Ensimmäisessä ryhmässä, jossa liikearvon osuus omasta pääomasta oli 

pieni, liikearvon ei tyypillisesti katsottu olevan herkkä testausoletusten 
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muutoksille. Muun muassa Elektrobitin mukaan vaadittiin 20 prosentin lii-

kevaihdon lasku ja 5 prosenttiyksikön diskonttauskoron nosto, jotta käyttö-

arvo olisi kirjanpitoarvon suuruinen. Innofactorin käyttöarvo olisi ollut yhtä 

suuri kirjanpitoarvon kanssa, jos liikevaihtoa olisi alennettu 52 prosenttia 

tai kannattavuutta 89 prosenttia estimaattiin nähden. Stockmannin näke-

myksen mukaan kasvun olisi pitänyt olla 38-60 prosenttia ennakoitua pie-

nempää tai vaihtoehtoisesti diskonttauskorkoa olisi voinut nostaa neljä 

prosenttiyksikköä ilman, että arvonalentumisia todetaan. Telesten mukaan 

vaadittiin 32-44 prosentin vapaan kassavirran vähennys tai yli kolmen pro-

senttiyksikön diskonttauskoron epäsuotuisa muutos, jotta kirjataan ar-

vonalentuminen. Edellä kuvatun kaltaiset muutokset ovat selvästi radikaa-

leja, suuria vaihteluja. Tällaisten kuvausten perusteella liikearvon ei oleta 

olevan lähellä arvonalenemista.   

Toisessa ja kolmannessa ryhmässä yleisimpiä olivat kriittisemmät arviot. 

Digian mukaan liikevaihdon säilyminen vuoden 2012 tasolla tai alle kuu-

den prosentin kannattavuus johtaisivat arvonalenemiseen. Alma Median 

käyttöarvo salli liikevaihdon pienenemisen yksiköstä riippuen kolmesta 

kuuteen prosenttia ja diskonttauskoron noston kolmella prosenttiyksiköllä, 

jotta todettiin arvonaleneminen. Solteqin mukaan oletuksina käytetty liike-

voitto ja diskonttauskorko voivat muuttua puolitoista prosenttiyksikköä 

epäsuotuisaan suuntaan, ennen kuin arvonaleneminen jouduttaisiin kir-

jaamaan.  

Kriittisimpiä arvioita oli eniten kolmannessa ryhmässä. Esimerkiksi Ixono-

sin mukaan myyntioletusta ei voinut muuttaa lainkaan pienemmäksi, eikä 

diskonttauskorkokaan sallinut lainkaan nostamista. Affecton liikearvon 

kannalta merkittävimmässä rahavirtaa tuottavassa yksikössä liikevoitto-

oletusta voitiin heikentää puoli prosenttiyksikköä ja diskonttauskorkoa nos-

taa 0,8 prosenttiyksikköä.  

Liikevaihdon lasku ja tappiolliset tulokset ovat liittyneet oleellisesti toisen ja 

kolmannen ryhmän viimeisimpiin tilikausiin. Prakashin (2010) mukaan yksi 

merkittävimmistä käyttöarvon alenemisen merkeistä, liikevaihdon lasku, 

heijastuu voimakkaasti myös arvonalentumistestaukseen. Heikomman 
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taloudellisen suoriutumisen vuoksi käyttöarvon ja kirjanpitoarvon eron voi 

tulkita näin ainakin kaventuvan, vaikkei alaskirjauksia raportoitaisiinkaan 

odotetussa laajuudessa. Herkkyysanalyysien perusteella liikearvon säily-

minen kuitenkin edellyttää usein liikevaihdon tai tuloksellisuuden parane-

mista.  
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Yhteenveto 

Ristiriitaisuudestaan huolimatta liikearvoa on tarvittu laskentatoimen ter-

minologiaan, jotta yrityskaupoissa hankitusta liiketoimintakokonaisuudesta 

maksetun kauppahinnan ja hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon ero-

tus on voitu käsitellä kirjanpidollisesti järkevällä tavalla. Erotuksen suoran 

kuluksi kirjaamisen sijaan taseeseen aktivoiminen nähdään perustellum-

pana vaihtoehtona - siitäkin huolimatta, että näin taseeseen sisältyy mer-

kittävä erä, jonka täsmällistä sisältöä ja tulontuottokykyä on vaikea määri-

tellä. Yleisin luonnehdinta kuitenkin on, että liikearvo kuvastaa liiketoimin-

tojen yhdistämisen myötä syntyneitä synergioita sekä kaikkea sellaista 

aineetonta omaisuutta, jota ei voida esittää muuna omaisuutena tilinpää-

töksessä. Sen katsotaan silti täyttävän IFRS-standardien vaatimat yleiset 

kirjauskriteerit.  

Kun suomalaiset listayhtiöt alkoivat soveltaa IFRS-standardeja, liikearvon 

systemaattisesta 5-20 vuoden poistoajasta luovuttiin ja sitä alettiin käsitel-

lä pikemminkin luonteeltaan pysyvänä omaisuuseränä. Tämä tarkoitti, että 

arvoa alennettiin vain arvonalentumistestauksen laskelmien osoittaessa, 

että rahavirtayksikön kirjanpitoarvo on suurempi kuin sen käypä arvo. His-

toriallisiin tasearvoihin nojanneessa suomalaisessa kirjanpitokäytännössä 

muutos oli ennennäkemätön. Merkittävimpien tilinpäätösstandardin valmis-

telijatahojen, IASB:n ja FASB:n, mukaan näin menettelemällä heijastetaan 

paremmin yrityksen taloudellista tilaa, koska liikearvon taloudellinen vaiku-

tusaika on mahdotonta määrittää ennalta. Tilinpäätösraportoinnin välityk-

sellä yrityksille ja ennen kaikkea johdolle avautui näin aiempaa relevan-

timpi tilaisuus välittää arvopaperimarkkinoille sellaista informaatiota, jota 

niillä ei ennestään ole. Samalla yritysten tuloskehityksen ennakoimisesta 

tuli kuitenkin entistä vaikeampaa. Johto seuraa yrityksen sisäisiä ja ulko-

puolisia viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta ja yhtiöt raportoivat asi-

asta jatkuvan tiedonantovelvollisuutensa mukaisesti.  
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Arvonmääritysmenetelmä, jossa keskeisessä osassa ovat tilinpäätöksen 

laatimisesta vastuussa olevan johdon laatimat tulevaisuuden kassavirta-

ennusteet, ei ole saavuttanut laskenta-ammattilaisten varauksetonta suo-

siota, koska sen katsotaan olevan altis manipulaatioille. Johdolla katso-

taan voivan olla erilaisia motiiveja vältellä tulosta vähentäviä alaskirjauksia 

liikearvoon. Motiivit voivat liittyä esimerkiksi omien tulosperusteisten palk-

kioiden saavuttamiseen, tietyn omavaraisuustason säilyttämiseen kove-

nanttiehtojen rikkoutumisen välttämiseksi tai ylipäätään positiivisen tulok-

sen näyttämiseksi. Mainetekijöihin vedoten usein ajatellaan, että johto 

myöntäisi tehneensä huonosti arvioidun yrityskaupan, mikäli liikearvoa 

joudutaan kirjaamaan alas. Onhan johto tällöin ainakin ylimitoitetun kaup-

pahinnan muodossa arvioinut virheellisesti hankittujen synergioiden kyvyn 

aikaansaada yritykselle taloudellista lisäarvoa. Sen lisäksi, että on kvanti-

tatiivisin menetelmin osoitettu, että jotkut yritykset hyödyntävät liikearvo-

säännösten sallimaa liikkumavaraa, on havaittu, että liikearvoraportointi on 

usein puutteellista. 

Vuonna 2008 alkaneen talouskriisin aikana liikearvotestaamiseen liittyvät 

epäilykset ovat korostuneet: huolimatta esimerkiksi laajasta markkina-

arvojen romahduksesta liikearvoja ei ole kirjattu alas odotetussa laajuu-

dessa. Lisäksi epävakaa ympäristö tekee yritystoiminnan ennustamisesta 

haastavaa. Arvonalentumistestauksessa käytetyt oletukset ovat kuitenkin 

täysin yrityskohtaisia, eivätkä kaikki yhtiöt ole kärsineet taantumasta yhtä 

paljon. Arvonalentumisen tulisi olla yhteydessä kassavirtojen alenemiseen, 

eikä sitä ole tapahtunut kaikissa yrityksissä. Toisin kuin usein ajatellaan, 

laskentatoimi ei ole eksaktia tiedettä. Liikearvon testauksessa olevien en-

nusteiden laatimisen tukena käytetään kuitenkin historiatietoja ja sisäpiirin-

tietoa, joten lähes osuvia arvioita voidaan laatia. Arvostamisen perustana 

käytetään ennusteita, joita ei ennakkoon voi osoittaa oikeiksi tai vääriksi, 

ainoastaan realistisiksi. Liikearvon testaaminen ei ole suoraviivainen pro-

sessi, vaan siihen liittyy lukuisia eri kohtia, joissa tehtävillä valinnoilla saat-

taa olla vaikutusta myöhemmissä vaiheissa tuloslaskelman ja taseen 

muodostumiseen. Esimerkiksi rahavirtaa tuottavien yksiköiden määrittele-
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minen mahdollisimman laajalle tasolle saattaa johtaa siihen, että sama 

liikearvo jakautuu usealle eri funktiolle yrityksen sisällä. Tällöin mahdolli-

nen arvonaleneminen jää havaitsematta, koska kannattavat toiminnot ku-

moavat tappiollisten yksiköiden tulokset. Tällä on haitallinen vaikutus tilin-

päätösinformaation laatuun.  

4.2 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

Tämän pro gradu -tutkielman päätutkimusongelma oli "miten liikearvoin-

tensiivisten yritysten liikearvoa koskeva raportointi eroaa toisistaan". Tut-

kimuksen alaongelmina oli tutkia, kuinka arvonalentumistestauksessa käy-

tetyt oletukset eroavat toisistaan sekä kuinka arvonalentumistestauksen 

oletusten näkökulmasta eroavat yritykset eroavat toisistaan taloudellisin 

tekijöin arvioituna.  

Tutkimustulosten mukaan selkeitä eroja esiintyy niin raportoinnin laajuu-

dessa kuin käytetyissä menetelmissä ja oletuksissa. Toiset ovat raportoin-

nissaan selvästi avoimempia kuin toiset. Yritykset, joiden raportointi oli 

kaikkein läpinäkyvintä, olivat raportoineet yksityiskohtaisesti liikearvon 

kohdistamisesta yrityksen sisällä ja kassavirtaennusteet sekä diskonttaus-

koron muodostamisen perusteluineen. Useiden asioiden paljastamista 

monet yritykset kuitenkin selvästi vierastavat. Vain harvat raportoivat esi-

merkiksi lähivuosille asetettuja kasvuennusteita, jotka pääsääntöisesti liit-

tyivät liikevaihtoon tai liikevoittoon. Tutkimuksessa ei voitu tehdä kannan-

ottoa esimerkiksi liittyen siihen, kuinka korkean kannattavuuden yritysten 

kasvuennusteet eroavat heikomman kannattavuuden yrityksistä. Lähi-

vuosien kassavirrat johdetaan useimmiten budjeteista tai yritysstrategias-

ta, mutta niitä seuraavat vuodet ovat erityinen haaste ennustamisen kan-

nalta. Muutama yritys mainitsi ennustejakson jälkeisen kasvun, eli usein 

viidennen ennustevuoden jälkeisen kasvun, muodostavan jopa 75-80 pro-

senttia (Turvatiimi ja Trainers' House) laskelman kokonaisarvosta. Siitäkin 

huolimatta terminaalikasvutekijänä käytettiin 0-4 prosenttia yrityksestä ja 

yksiköstä riippuen eli myös siinä esiintyi selvää vaihtelua.   
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Jotkut yrityksistä olivat määritelleet diskonttauskoron verojen jälkeen mää-

ritetyn WACC:n perusteella, vaikka IAS 36 nimenomaan suosittelee sen 

määritettäväksi ennen veroja. Ero on luonnollisesti yhtiön verokannasta 

riippuen merkittävä. Joka tapauksessa diskonttauskoron voi arvioida ole-

van kaikkein yrityskohtaisin: sen laskennassa huomioidaan yrityksen pää-

omarakenne sekä yrityskohtainen riski. Käytettyjen korkojen välillä oli sel-

viä eroja: matalimmat laskelmissa käytetyt diskonttauskorot olivat noin 

kuusi prosenttia ja korkeimmat lähes 20 prosenttia. Kaikki, jotka olivat ra-

portoineet koron määritysperusteista, ilmoittivat sen perustuvan WACC:iin, 

joka on laskettu ennen veroja tai verojen jälkeen.  Usein jäi kokonaan erit-

telemättä, onko WACC:n laskennassa huomioitu verot vai ei. Monessa 

yrityksessä sovellettiin samaa diskonttauskorkoa kaikissa rahavirtaa tuot-

tavissa yksiköissä.  

IAS 36 vaatii liikearvon allokoimista sellaiseen omaisuuserien muodosta-

maan kokonaisuuteen, josta itsenäisenä osana syntyy yritykselle kassavir-

taa. Tällainen rahavirtaa tuottava yksikkö tarkoittaa alempaa tasoa kuin 

toimintasegmenttitaso, kuitenkin johdon käyttämät seurantajärjestelmät 

antavat viitteitä siitä, mitkä ovat yrityksen rahavirtaa tuottavat yksiköt. 

Standardi antaa vaihtoehdoksi liikearvon kohdistamisen siitä hyötyville 

segmenteille, mikäli rahavirtaa tuottavia yksiköitä ei voida määritellä sitä 

alemmalla tasolla. Myös yrityksen koolla lienee merkittävä vaikutus siihen, 

kuinka monelle yksikölle hankittu liikearvo jaetaan. Tutkimusotokseen kuu-

luneet yritykset olivat taipuvaisia määrittelemään rahavirtaa tuottavat yksi-

köt toimintasegmenttiensä mukaisesti, eli mahdollisimman laajalla tasolla. 

Moni yritys ei maininnut, mitkä ovat niiden rahavirtaa tuottavia yksiköitä, tai 

miten liikearvo on jakautunut niiden välille. Allokoimisen raportoinnin olisi 

tarkoitus välittää informaatiota siitä, mitkä yrityksen osat hankituista liike-

toiminnoista hyötyvät, koska liikearvo kohdistetaan sellaisille rahavirtaa 

tuottaville yksiköille, joiden oletetaan hyötyvän syntyvistä synergioista.   

Herkkyysanalyysin tulisi välittää tietoa siitä, kuinka paljon käyttöarvo ylittää 

kirjanpitoarvon käytetyillä oletuksilla. Lisäksi tulisi raportoida, kuinka suuret 

muutokset käytetyissä taustaoletuksissa aikaansaisivat sen, että käyttöar-
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vo ja kirjanpitoarvo olisivat yhtä suuria. Vain muutamat tutkituista yrityksis-

tä raportoivat erotuksen, mutta raportointi taustaoletusten vaatimista muu-

toksista osoittautui informatiiviseksi osaksi arvonalentumistestausta. Usein 

yritykset, joiden liikevaihto oli pudonnut edellisestä tilikaudesta, ja joiden 

tilikausi oli tappiollinen, esittivät herkkyysanalyysissä pientenkin muutosten 

taustaoletuksissa aiheuttavan arvonalentumiskirjauksia liikearvoon. Tästä 

voidaan päätellä, että heikentynyt kannattavuus heijastuu arvonalentumis-

testiin. Koska raportointi ei ollut täysin läpinäkyvää, ei voitu arvioida skep-

tisyyttä, joka heikomman tuloksellisuuden yritysten testaukseen mahdolli-

sesti liittyy.   

Tutkimusotokseen kuului vain 20 teknologia- ja kulutuspalvelualojen yritys-

tä, joten otos edustaa noin kuudesosaa Helsingin Pörssiin listatuista yhti-

öistä. Siten tutkimustuloksia ei varsinaisesti voida yleistää, mutta saman-

kaltaisia tuloksia saataisiin todennäköisesti myös tutkimusotosta laajenta-

malla suurempaankin yritysjoukkoon.   

Toteutettu tutkimus eroaa aiemmista erityisesti siksi, että aiemmat tutki-

mukset on toteutettu tilinpäätöstasolla kvantitatiivisesti, kun taas tämä tut-

kimus suoritettiin laadullisin menetelmin liitetietoja vertailemalla. Aiempien 

tutkimusten mukaan liikearvon arvonalentumistestausta käytetään tulok-

senjärjestelyn välineenä eri motiivien takia (mm. Alves 2013; Ramanna & 

Watts 2012; Saastamoinen 2010), mikä viittaa siihen, että jotkut yritykset 

toteuttavat testin subjektiivisemmalla otteella kuin muut. Tutkimustulokset 

ovat pitkälti yhteneviä aiempiin vastaavanlaisiin tutkimuksiin siltä osin, että 

aiemminkin havaitulla tavalla yritysten raportoinnissa on puutteita ja jois-

sakin käytetyissä oletuksissa on suurtakin vaihtelua (Devalle & Rizzato 

2012; Carlin & Finch 2010; Petersen & Plenborg 2010).  

Liikearvoa koskevassa raportoinnissa saattaa piillä myös oivallisia jatko-

tutkimusaiheita. Herkkyysanalyysiin liittyvät tiedot näyttävät heijastavan 

parhaiten yrityksen tuloksenmuodostamista ja kannattavuutta. Siksi niiden 

yritysten, jotka arvioivat laskentaoletustensa olevan kriittisellä tasolla, ra-

portoinnissa ajan edetessä tapahtuvat muutokset saattavat tarjota yhden 

potentiaalisen jatkotutkimusaiheen. Siten voitaisiin myös paremmin arvioi-
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da aiempien tutkimusten esittämää mahdollisuutta arvonalentumisia vältte-

levästä käyttäytymisestä.  

Tutkimustulokset lienevät hyödyllisiä standardinlaatijoille ja tilinpäätösra-

portointia valvoville elimille, koska liikearvoa koskeva raportointi on joilta-

kin osin epäselvää ja epäyhtenäistä. Aikakautena, jona liikearvo on suurin 

tase-erä usean yrityksen taseessa, avoimempi ja yhtenäisempi raportointi 

voisi hälventää liikearvoon liittyviä epäilyksiä. Koska kaikkea oleellista ei 

raportoida avoimesti, tilinpäätöksen hyödyntäjälle saattaa jäädä epäsel-

väksi, onko arvonalentumistestaus viety yrityksessä läpi aidosti kriittisellä 

otteella. Yhtenäisemmällä tavalla raportoitu arvonalentumistestaus paran-

taisi myös yritysten välistä vertailukelpoisuutta. Sen lisäksi, että tilinpää-

töksissä esitetty tieto on oikeellista, sen tulisi olla myös aidosti informatii-

vista. 
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