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Liikearvon kirjanpitokäsittelyä uudistettiin merkittävästi 2000-luvun alussa, kun US GAAP:ssa otettiin 
käyttöön uudet liikearvostandardit SFAS 141 ja SFAS 142. SFAS 142:n käyttöönoton myötä liikearvon 
systemaattisista kuoletuksista luovuttiin ja liikearvoa ryhdyttiin testaamaan arvonalentumisen varalta 
vuosittain. Uudet liikearvostandardit nojaavat harkinnanvaraisten estimaattien hyväksikäyttöön 
liikearvon käypää arvoa määriteltäessä. Käytännössä harkinnanvaraisuuden salliminen voi parantaa 
tilinpäätösinformaation arvoa, mutta toisaalta se tarjoaa mahdollisuuden myös opportunistiselle 
raportoinnille ja tulosmanipuloinnille. 
 
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kirjanpidon keskeisiin ominaisuuksiin lukeutuvat ehdollisen 
konservatismin periaate ja kirjanpidon matching- eli kohdistamisperiaate toteutuvat SFAS 142:n 
mukaisissa liikearvon alaskirjauksissa. Ehdollisen konservatismin mukaisesti liikearvon tasearvoa 
korjataan alaspäin riittävän huonoissa taloudellisissa olosuhteissa, muttei kuitenkaan takaisin ylöspäin 
olosuhteiden jälleen kohentuessa. Kohdistamisperiaate sen sijaan toteutuu liikearvon alaskirjauksissa 
tehokkaasti, jos suurin osa liikearvon hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista saadaan kohdistettua 
liikearvon synnyttämille tuloille. 
 
Tutkielman tutkimusmenetelmä on deskriptiivinen eli kuvaileva. Tutkimusmenetelmänä käytetään 
lisäksi regressioanalyysia. Tutkimusaineistona käytetään Compustat-tietokannasta saatuja 
yhdysvaltalaisten pörssiyritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2002-2010.  
 
Tutkimustulosten mukaan liikearvon alaskirjaukset eivät ole kirjanpidon kohdistamisperiaatteen 
mukaisia. Päinvastoin, eniten ja suurimpia alaskirjauksia kirjataan, kun yritysten synnyttämät 
kassavirrat ovat kaikkein heikoimmalla tasolla. Tulokset eivät myöskään tue ehdollisen konservatismin 
toteutumista, vaan ehdollinen konservatismikin näyttää toteutuvan alaskirjauksissa ainoastaan viiveellä. 
Tutkimuksessa havaitaan lisäksi, että alaskirjausten yleisyys vaikuttaa tehtävien alaskirjausten 
suuruuteen. Tulos antaa viitteitä siitä, että yritykset saattavat pyrkiä laskelmoimaan alaskirjausten 
ajoittamista ja kokoa mahdollisesti vältelläkseen alaskirjauksen potentiaalisia negatiivisia vaikutuksia. 
Kokonaisuutena tulokset antavat viitteitä siitä, että yritysjohto käyttää hyväkseen SFAS 142:n sallimaa 
harkinnanvaraisuutta opportunistisesti viivästääkseen ja liioitellakseen alaskirjauksia. Tulosten 
perusteella liikearvon alaskirjausten informaatioarvoa tulisikin tarkastella kriittisesti. Tutkimus voi 
hyödyttää muun muassa sijoittajia, joiden tulisikin ottaa huomioon taloudellisen raportoinnin 
eriytyminen kauemmas perinteisistä ominaisuuksistaan, konservatismista ja kohdistamisperiaatteesta. 
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1 JOHDANTO  

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen 

Yritykset  antavat  tietoa  toiminnastaan  erilaisten  taloudellisten  raporttien avulla. 

Muun  muassa  tilintarkastetut tilinpäätökset  ovat  esimerkkejä säännellyistä 

taloudellisista raporteista.  Lisäksi  osa  yrityksistä  antaa  vapaaehtoisesti  tietoa 

toiminnastaan  muun  muassa erilaisten ennusteiden,  konferenssipuheluiden, 

lehdistötiedotteiden  tai  esimerkiksi  internetsivujensa  kautta.  Julkinen taloudellinen 

raportointi  on  välttämätöntä  pääomamarkkinoiden  tehokkaan  toiminnan 

varmistamiseksi. Tarve taloudelliselle raportoinnille syntyy yrityksen eri osapuolten 

välisestä  informaation  epäsymmetriasta,  ja  konflikteista  päämiesten  

(osakkeenomistajat)  ja  agenttien  (toimiva  johto)  välillä. (Healy &  Palepu  2001.) 

Taloudellisen raportoinnin  tehtävä  on  tasoittaa  tätä  epäsymmetriaa.  Julkinen 

taloudellinen  raportointi  täyttääkin  yrityksen  useiden  eri  sidosryhmien,  kuten 

osakkeenomistajien,  velkojien,  tavarantoimittajien,  asiakkaiden  ja  työntekijöiden 

informaatiotarpeet. (Ball 2001.) 

Yrityksen  kyky  synnyttää  kassavirtoja  vaikuttaa  sen  markkinaperusteiseen 

arvostukseen  osakemarkkinoilla.  Tästä  syystä  Yhdysvaltojen  US  GAAP  (United 

States  Generally  Accepted  Accounting  Principles) -tilinpäätösnormistosta vastaava 

FASB  (Financial  Accounting  Standards  Board) on  ilmaissut,  että  taloudellisen 

raportoinnin  päätehtävä  on  auttaa  sijoittajia,  yrityksen  velkojia  ja  muita  osapuolia 

arvioimaan  näiden  tulevaisuuteen  liittyvien  kassavirtojen  määrää  ja  ajoitusta. 

Taloudellisella raportoinnilla voidaankin siis nähdä olevan myös merkittävä yritysten 

arvonmääritykseen liittyvä rooli. (Barth et al. 2001.) 

Taloudellisen  raportoinnin  tehokkuuden  varmistamisessa  tilinpäätösstandardeja 

asettavat tahot  ovat  merkittävässä  asemassa.  Standardienasettajien  päätehtävä  on 

määritellä  se  laskentatoimen  kieli,  jolla  yritysjohto  voi  kommunikoida  yrityksen 

omistajaosapuolten  kanssa.  Kun  kilpailuviranomaiset  ja  tilintarkastajat  lisäksi 

valvovat  tätä  kommunikaatiota,  tarjoaa  tilinpäätösstandardien  säätelemä 

taloudellinen  raportointi  yrityksille  edullisen  ja  tehokkaan  väylän  viestiä  yksityistä 

informaatiota  yrityksen  ulkoisille  sidosryhmille.  Parhaimmillaan  tehokas 
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taloudellinen  raportointi  tarjoaa yrityksille  mahdollisuuden  erottua  toisistaan  

tekemällä  eron  hyvin  ja  huonosti  menestyvien  yritysten  välillä. Lisäksi  yritysten 

kyky erottua toisistaan varmistaa sen, että sijoittajat valvovat ja allokoivat pääomiaan 

taloudessa parhaalla mahdollisella tavalla kaikista tuottavimpiin kohteisiin. (Healy & 

Wahlen 1999.) 

Ballin (2001) mukaan tehokkaan taloudellisen raportoinnin edellytys on kirjanpidon 

numeroiden  luotettavuus ja  tappioiden  oikea-aikainen  esittäminen  tilinpäätöksissä. 

Kotharin et al. (2010) mukaan tilinpäätösnormistot ovatkin historiallisesti kehittyneet 

suosimaan  varmennettavuutta  taloudellisessa  raportoinnissa.  Varmennettavuuden 

käsite liittyy olennaisesti niin kutsutun varovaisuuden periaatteen eli konservatismin 

noudattamiseen  kirjanpidossa.  Basu  (1997)  määrittelee  konservatismin  kirjanpitäjän 

taipumuksena vaatia hyviltä uutisilta huonoja uutisia suurempaa varmennettavuuden 

astetta  taloudellisia  raportteja  laadittaessa.  Tämän  seurauksena  huonot  uutiset 

kirjataan  hyviä  uutisia  nopeammin,  mikä  saa  kirjanpidon  tuloksen  näyttämään 

konservatiiviselta.  

Konservatismi  on  vaikuttanut  taloudellisessa  raportoinnissa  jo  useiden  vuosisatojen 

ajan  ja  sen  edut  ovat  kiistattomat.  Konservatismi  on  tehokas  mekanismi  muun 

muassa yrityksen ja sen osapuolten välisissä sopimuksissa, joissa sopimusosapuolten 

intressinä on vaatia sopimuksissa käytetyiltä kirjanpidon numeroilta luotettavuutta ja 

oikea-aikaisuutta.  Sopimuskäytännössä  konservatismi  rajoittaa  yritysjohdon 

opportunistista  tulonjakoa  itselleen  ja  pienentää  näin  ollen  syntyviä 

agenttikustannuksia.  Toisaalta  konservatismia  on  myös  kritisoitu,  sillä 

konservatismin  mukainen  voittojen  ja  tappioiden  epäsymmetrinen  kirjaamisperiaate 

johtaa  taseen  nettovarallisuuden  pysyvään  aliarvostamiseen  ja  tulosten 

viivästymiseen. (Watts 2003.)  

Konservatismin  ohella  toinen  merkittävä  taloudellisessa  raportoinnissa  vaikuttava 

ominaisuus on ollut kirjanpidon suoriteperusteisuus. Koska yritysten liiketoiminta on 

jatkuvaa,  ei  pelkkien  käteismaksujen  seuraaminen heijasta kovinkaan  tehokkaasti 

yritysten  suorituskykyä.  Käteismaksujen  ajoitus- ja  kohdistamisongelmia 

lieventääkseen  tilinpäätösstandardit  ovat  kehittyneet  suosimaan  niin  kutsuttujen 

suoriteperusteisten  erien  käyttöä  kirjanpidossa.  Suoriteperusteisessa  kirjanpidossa 
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suoriteperusteiset  erät  toimivat  kassavirtojen  sopeuttajina  tuloksiin  ja  parantavat 

yleisesti kirjanpidon tulosten informaatioarvoa suorituskyvyn ilmentäjänä. (Dechow 

1994.) Kirjanpidossa voittojen ja tappioiden oikea-aikainen kirjaaminen edellyttääkin 

suoriteperusteisten  erien  käyttöä  silloin,  kun  kirjaaminen  suoritetaan  ennen 

käteismaksun suorittamista. (Ball 2001.) 

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tuloksen syntymiseen vaikuttaa kaksi merkittävää 

periaatetta: tulojen kirjaamisen periaate sekä tulojen ja menojen kohdistamisperiaate. 

Kirjanpidon päätehtävä  on  kirjata  suoriteperusteiset  erät,  jotka  tulojen  kirjaamisen 

periaatteen  mukaisesti  havaitsevat  oikea-aikaisesti  taloudellisten  saavutusten  eli 

tulojen  syntymisen,  ja  jotka  kohdistamisperiaatteen  mukaisesti  yhdistävät  syntyneet 

tulot  niiden  hankkimisesta  aiheutuneisiin  menoihin. (Dichev  2008.) 

Kohdistamisperiaate  voidaankin  nähdä  ikään  kuin  ehdollisen  konservatismin 

vastakohtana.  Siinä  missä ehdollisen  konservatismin periaatteen  noudattaminen 

edustaa oikea-aikaista reagoimista saatuihin huonoihin uutisiin, vaatii kohdistamisen 

onnistuminen oikea-aikaista reagoimista vastaanotettuihin hyviin uutisiin. 

Viime  vuosina  tilinpäätösstandardien  asettamisesta  vastaavat  tahot  FASB  ja  IASB 

(International  Accounting  Standards Board)  ovat  ilmaisseet  halunsa  siirtyä  yhä 

voimakkaammin  tasekeskeiseen  taloudelliseen  raportointiin,  jonka  keskiössä  on 

käypien arvojen käyttöön perustuva omaisuus- ja velkaerien arvonmääritys. (Dichev 

2008). Osana  tilinpäätösnormistojen  pyrkimystä  siirtyä  kohti  tasekeskeisempää 

taloudellista  raportointia  myös  liikearvon  kirjanpitokäsittely  on  kokenut  murroksen. 

Aikaisemmin  US  GAAP:ssa  yrityskaupoissa  hankittu  liikearvo  poistettiin  taseesta 

kuoletuksina  enintään  40  vuoden  aikana.1 Kuoletusten  tekeminen  ei edellyttänyt 

yrityksiltä subjektiivista  arvonmääritystä,  vaan liikearvon kirjanpitokäsittely  oli 

kaikille  yrityksille  identtinen. Kuoletusmenetelmällä  oli  kuitenkin  omat 

heikkoutensa. Esimerkiksi onnistuneita yrityskauppoja toteuttavat yritykset joutuivat 

                                                
1 Systemaattisten kuoletusten ohella liikearvon kirjanpitokäsittelyä ohjasi US GAAP:ssa aikaisemmin 
myös  SFAS  121 -standardi.  Standardin  mukaan  yritysten  oli  testattava  liikearvoa  arvonalentumisen 
varalta  olosuhdemuutosten  tai  tiettyjen  tapahtumien  indikoidessa  arvonalentumisesta.  Standardin 
mukaisesti  liikearvosta  kirjattiin  arvonalentumistappio,  kun  liikearvon  odotettujen 
diskonttaamattomien kassavirtojen summa oli pienempi kuin liikearvon taseen kirja-arvo. SFAS 121:n 
korvasi myöhemmin SFAS 142 -standardi, joka perustuu diskontattuihin kassavirtoihin ja liikearvon 
säännölliseen, vähittäin vuosittaiseen arvonalentumistestaukseen.  (Bens et al., 2011) 
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kuoletusten  kautta  kirjaamaan  alas  liikearvoa,  vaikka  liikearvon  arvo  ei 

todellisuudessa  olisikaan  alentunut  tai  se  olisi  jopa  kasvanut.  Toisaalta  huonosti 

menestyvät  ja  heikosti  yrityskauppoja  toteuttavat  yritykset pystyivät  raportoimaan 

kuoletuksina  huomattavasti pienempiä  arvonalentumisen kustannuksia  kuin  mikä 

liikearvon  todellinen  arvonalentuminen  oli. Tästä  syystä FASB  otti  käyttöön  uuden 

liikearvon  kirjanpitokäsittelyä  säätelevän  SFAS  142 Liikearvo  ja  muut  aineettomat 

hyödykkeet -standardin  (Statement  of  Financial  Accounting  Standards  No.  142 

Goodwill and Other Intangible Assets), jonka mukaan liikearvoa testataan vähintään 

vuosittain  arvonalentumisen  varalta.  Samalla  uudistettiin  myös  yrityshankintojen 

kirjanpitokäsittely ottamalla käyttöön uusi SFAS 141 Liiketoimintojen yhdistäminen 

-standardi  (Statement  of  Financial  Accounting  Standards  No.  141  Business 

Combinations),  jonka  mukaan  kaikki  liiketoimintojen  yhdistämiset  käsitellään 

kirjanpidossa  niin  kutsuttua  hankintamenomenetelmää  hyväksikäyttäen. (Kim et  al. 

2012.)  

Uusien liikearvostandardien  soveltamiseen  liittyy  olennaisesti  käypien  arvojen  ja 

kassavirtojen  ennustaminen  harkinnanvaraisia  ja  subjektiivisia  estimaatteja 

hyväksikäyttäen,  mikä antaa  mahdollisuuden  yritysjohdon  opportunistiselle 

raportoinnille  ja  tulosmanipuloinnille.  (Ramanna  &  Watts  2012.) Toisaalta 

yritysjohdolle  on kuitenkin annettava  mahdollisuus  tehdä  harkinnanvaraisia  ja 

subjektiivisia valintoja, jos taloudellisten raporttien halutaan heijastavan tehokkaasti 

yritysjohdon  yksityistä  informaatiota.  Näin  ollen  harkinnanvaraisuudessa  on  aina 

kyse  jossakin  määrin  valinnasta  relevanssin  ja  luotettavuuden  välillä. (Healy  & 

Wahlen  1999.) Liikearvon  kirjallisuudessa  tutkijat ovatkin viime  vuosina kiistelleet 

voimakkaasti  siitä,  mikä  on  ollut  liikearvon  kirjanpitokäsittelyn uudistamisen 

vaikutus taloudellisen raportoinnin tehokkuuden, informaatioarvon ja luotettavuuden 

näkökulmasta. Tämä  tutkielma  pyrkii  osaltaan  syventämään  tähän  empiiriseen 

kysymykseen liittyvää tietoa. 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Uusia  käypien  arvojen  arvonmääritykseen  perustuvia  tilinpäätösstandardeja  on 

kritisoitu  voimakkaasti.  Muun  muassa  Watts  (2003)  on  todennut,  että  siirtyminen 

harkinnanvaraiseen  ja  varmentamattomaan  tase-erien  arvonmääritykseen  uhkaa 
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vaarantaa  koko  taloudellisen  raportoinnin  luotettavuuden.  Käypien  arvojen 

arvonmääritykseen  siirtyminen  merkitsee  Wattsin  mukaan  myös  siirtymistä 

kauemmas  ehdollisen  konservatismin  periaatteesta,  minkä  seurauksena  syntyvät 

kirjanpidon  tulokset  ovat  vähemmän  luotettavia ja  informatiivisia.  Dichevin  (2008) 

mukaan  siirtyminen  käypien  arvojen  arvonmääritykseen  merkitsee  myös  siirtymistä 

kauemmas  tuloskeskeisestä  kohdistamisperiaatteeseen  nojaavasta  taloudellisesta 

raportoinnista. Dichev  ja  Tang  (2008)  havaitsevatkin,  että  tulojen  ja  menojen 

kohdistamisen  onnistuminen  on  heikentynyt merkittävästi viime  vuosikymmenien 

aikana.  Tämä  on  johtanut muun  muassa tulosten  volatiliteetin  kasvuun  ja  tulosten 

pysyvyyden heikentymiseen.  

Liikearvon  kirjanpitokäsittelyn  muutos  ja  siirtyminen  SFAS  142 -standardin 

mukaiseen  liikearvon  jaksoittaiseen  arvonalentumistestaukseen  on  innostanut 

tutkijoita analysoimaan  kirjanpitokäsittelyn  muutoksen  vaikutuksia alaskirjausten 

luotettavuuden  ja  informaatioarvon  näkökulmasta.  Samalla  tutkijat  ovat  pyrkineet 

tekemään johtopäätöksiä laaja-alaisemmin käypiin arvoihin ja harkinnanvaraisuuden 

soveltamiseen  nojaavan tase-erien  arvonmäärityksen  tehokkuudesta. Esimerkiksi 

Ramanna  ja  Watts  (2012) väittävät,  että  SFAS  142  tuottaa  taloudellisia  raportteja, 

jotka eivät heijastele tehokkaasti liikearvoon liittyviä taloudellisia realiteetteja, vaan 

yritysjohto  käyttää  hyväkseen  standardin  sallimaa  harkinnanvaraisuutta  lähinnä 

opportunistisesti.  Myös  Li  ja  Sloan  (2011)  ovat  päätyneet  samaan  lopputulokseen 

toteamalla,  etteivät  yritykset  pysty  SFAS  142:n  avulla  heijastamaan  tehokkaasti 

yksityistä  informaatiota  markkinoille.  Päinvastoin,  standardin  käyttöönotosta  on 

seurannut,  että  yritysjohto  hyödyntää  harkinnanvaraisuutta  yliarvostaakseen  taseen 

liikearvoa, tuloksia ja osakkeiden hintoja.  

Ramanna  (2008)  väittää,  että  yritykset  käyttävät  hyväkseen  standardin  sallimaa 

harkinnanvaraisuutta  viivyttääkseen tai  liioitellakseen  liikearvon  arvonalentumisia. 

Muun  muassa  Hayn  ja  Hughes  (2006)  sekä  Jarva  (2013) ovat  ehdottaneet, että 

liikearvon  alaskirjaukset  tapahtuvat  keskimäärin  viiveellä  suhteessa  liikearvon 

todelliseen  taloudelliseen  arvonalentumiseen.  Toisaalta  esimerkisi  Godfrey  ja  Koh 

(2009) ja  Jarva  (2009)  ovat  löytäneet  viitteitä  siitä,  että  yritykset pystyvät 

toteuttamaan SFAS  142:n  mukaista  arvonalentumistestausta  heijastaakseen 

tehokkaasti  yksityistä  liikearvoon  liittyvää  informaatiota  markkinoille.  Myös  Leen 
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(2011)  tutkimus  antaa  tukea  FASB:n  väitteelle,  jonka  mukaan  SFAS  142:n 

käyttöönotto  on  parantanut  esitettävän  tilinpäätösinformaation  arvorelevanssia  ja 

luotettavuutta. Näin ollen liikearvon tutkijat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, mikä 

on  ollut  uusien  käypiin  arvoihin  ja  harkinnanvaraisuuteen  nojaavien 

liikearvostandardien nettohyöty taloudellisen raportoinnin näkökulmasta. 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkielman rakenne 

Tämän  pro  gradu -tutkielman  tarkoituksena  on  selvittää,  miten  liikearvon 

systemaattisista  kuoletuksista  luopuminen  ja  siirtyminen  SFAS  142 -standardin 

mukaiseen  liikearvon  jaksoittaiseen  arvonalentumistestaukseen  on  vaikuttanut 

kirjanpidon  olennaisten  periaatteiden, ehdollisen  konservatismin  ja  kirjanpidon 

kohdistamisperiaatteen, toteutumiseen  taloudellisessa  raportoinnissa. Tutkielman 

tavoitteena on selvittää,  ovatko  SFAS  142 -standardin  mukaiset  liikearvon 

alaskirjaukset  ehdollisen  konservatismin  periaatteen  mukaisia.  Tutkielman 

tarkoituksena  on myös selvittää,  miten  kirjanpidon  matching- eli 

kohdistamisperiaatteen  mukainen  tulojen  hankkimisesta  aiheutuneiden  menojen 

kohdistaminen  synnytetyille  tuloille  toteutuu  SFAS  142:n  mukaisissa liikearvon 

alaskirjauksissa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on arvioida, toteuttaako yritysjohto 

SFAS  142:n  sallimaa  harkinnanvaraisuutta  heijastaakseen  markkinoille tehokkaasti 

yksityistä liikearvoon  liittyvää  informaatiota vai  käytetäänkö  harkinnanvaraisuutta 

esimerkiksi opportunistiseen raportointiin tai tulosten manipulointiin.  

Tutkielman  ensimmäinen  luku on  johdantoluku.  Toisessa luvussa  käsitellään 

taloudellisen  raportoinnin  ja  kirjanpidon  ominaisuuksia kiinnittämällä tarkastelussa 

erityisesti huomiota ehdollisen konservatismin, kirjanpidon suoriteperusteisuuden ja 

raportoinnin  harkinnanvaraisuuden  käsitteisiin.  Tutkielman  kolmannessa  luvussa 

esitellään  liikearvon  kirjanpitokäsittely  US  GAAP:n  liikearvoa  käsittelevien 

tilinpäätösstandardien  SFAS  141:n  ja  SFAS  142:n mukaisesti.  Erityistä  huomiota 

kiinnitetään  SFAS  142:n  mukaisen  liikearvon  arvonalentumistestauksen 

suorittamiseen  ja  liikearvosta  tehtävien  alaskirjausten taloudellisiin vaikutuksiin. 

Neljännessä  luvussa  motivoidaan  tutkielman  tutkimusaihe  ja  muodostetaan 

tutkielman  empiirisen  osion tutkimushypoteesit.  Viidennessä  luvussa  kuvataan 

tutkimuksen  toteuttaminen  ja  tutkimusotoksen  valinta.  Tutkielman  kuudennessa 
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luvussa  käydään  läpi  empiirisen  tutkimusosion  tutkimustulokset  ja niiden  tulkinta. 

Seitsemäs luku on tutkielman yhteenveto, jossa kerrataan lyhyesti tutkielman kulku 

ja esitellään keskeiset tutkimustulokset. Lisäksi pohditaan saatujen tutkimustulosten 

valossa mahdollisia jatkotutkimusaiheita tulevalle tutkimukselle.  
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2 TALOUDELLISEN  RAPORTOINNIN  JA  KIRJANPIDON KESKEISET 

OMINAISUUDET 

2.1 Kirjanpidon konservatismi 

Tyypillisessä  yrityksessä osakkeenomistajat  ovat  antaneet  yritysjohdolle  vastuun 

yrityksen päivittäisten asioiden hoitamisesta, minkä seurauksena yrityksen omistajien 

ja  toimivan  johdon  välille  on  muodostunut  niin  kutsuttu  päämies-agentti -suhde. 

Yrityksessä hallituksen tehtävänä on toimia osakkeenomistajien (päämies) intressien 

valvojana  yrityksessä  ja  muun  muassa  vastata  toimivan  johdon  (agentti) 

palkkaamisesta,  palkitsemisesta  ja  ohjaamisesta  osakkeenomistajien  etujen 

mukaisesti. (Kothari et al. 2010.) Omistuksen ja vastuun eriyttäminen synnyttää aina 

potentiaalisia  agenttiongelmia. Kun  toimiva  johto  hallinnoi osakkeenomistajien 

varallisuutta, johdolla  voi muun  muassa  olla motiivi  maksimoida  omaa 

palkitsemistaan osakkeenomistajien varallisuuden sijaan. Agenttiongelmia voi ilmetä 

myös  esimerkiksi  yritysjohdon  ja  velkojien  välillä,  jos  johto käyttää  lainarahaa 

hallitsemattomasti esimerkiksi opportunistiseen  tulonjakoon  tai  riskiprojektien 

toteuttamiseen. (Healy & Palepu 2001.)  

Agenttiongelmien  olemassaolo  on vaikuttanut  voimakkaasti  siihen,  minkälaista 

taloudellista  informaatiota  omistajat  ja yrityksen  muut sidosryhmät  vaativat  ja 

minkälaista  informaatiota  yritysjohto  julkistettujen  taloudellisten  raporttien  kautta 

johtamastaan  yrityksestä  antaa.  Rajoittaakseen  yritysjohdon  asenteellisuutta, 

tilinpäätösnormistot  ovat  historiallisesti  kehittyneet  suosimaan  varmennettavuutta 

taloudellisessa  raportoinnissa.  Varmennettavuuden  käsite  liittyy  olennaisesti 

kirjanpidon  konservatismin  eli  niin  kutsutun  varovaisuuden  periaatteen 

noudattamiseen. (Kothari et al. 2010.) Wattsin (2003) mukaan konservatismi on ollut 

olennainen  osa  kirjanpidon  käytäntöjä  jo  useiden  vuosisatojen  ajan.  Sen  merkitys 

taloudellisessa  raportoinnissa  on  viime  vuosikymmenien  aikana  jopa  kasvanut 

siitäkin  huolimatta,  että  tilinpäätösstandardienasettajat  ovat  ottaneet  käyttöön  uusia 

tilinpäätösstandardeja,  joissa  varovaisuuden  ja  varmennettavuuden  periaatteet  eivät 

ole keskeisessä roolissa.  
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Wattsin (2003)  määritelmän  mukaan  kirjanpidon  konservatismi  voidaan  tiivistää 

äärimmäisessä  muodossaan  ajatukseen  ”varaudu  kaikkiin  tappioihin,  mutta  älä 

ennakoi  voittoja.”  Voittojen  ennakoiminen  tarkoittaa  tässä  yhteydessä  voiton 

kirjaamista tulokseen ennen kuin laillinen saaminen kyseisiin tuloihin on syntynyt ja 

tuloihin  liittyvät kassavirrat  ovat  varmennettavissa.  Näin  ollen  konservatismissakin 

esimerkiksi  myyntisaaminen  voidaan  kirjata,  kunhan  myyntiin  liittyviin 

kassavirtoihin  syntyy  laillinen  saaminen  ja  kassavirtojen  määrä  ja  ajoitus  voidaan 

luotettavasti varmentaa.  

Basu  (1997)  lähestyy  konservatismin  määritelmää  kirjanpitäjän  näkökulmasta. 

Määritelmän  mukaan  konservatismi  ilmenee  kirjanpitäjän  taipumuksena  vaatia 

hyviltä  uutisilta  huonoja  uutisia  suurempaa  varmennettavuuden  astetta  taloudellisia 

raportteja laadittaessa. Wattsin (2003) mukaan konservatismi on sitä suurempaa, mitä 

suurempi  ero  hyvien  ja  huonojen  uutisten  varmennettavuuden  asteessa  on. 

Roychowdhuryn  (2010)  mukaan  konservatismin  tarkoituksena  ei  ole siis  kaikissa 

olosuhteissa antaa oikea-aikaista informaatiota pääomamarkkinoille ja taloudellisten 

raporttien  lukijoille, sillä konservatismiin  kuuluu  voittojen  ja  tappioiden 

epäsymmetrinen kirjaamisperiaate.  

Konservatismi  ilmenee  kirjanpidossa  kahdella tavalla:  ehdottomana  ja  ehdollisena 

konservatismina. Jarvan  (2010b)  mukaan  ehdoton  konservatismi  tarkoittaa  sitä,  että 

kirjanpidon  arvot  ovat  aliarvostettuja  tiettyjen  ennalta  määriteltyjen 

kirjaamiskäytäntöjen  vuoksi.  Ehdoton  konservatismi  ilmenee  käytännössä 

esimerkiksi  markkinointi- sekä  tutkimus- ja  tuotekehitysmenojen  kirjaamisena 

suoraan kuluksi. Ehdollinen konservatismi puolestaan liittyy tilanteisiin, joissa tase-

erien  kirjanpitoarvoja  kirjataan  alas  riittävän  huonoissa  taloudellisissa  olosuhteissa, 

mutta tase-erien arvoja  ei  kuitenkaan  korjata ylöspäin  taloudellisten olosuhteiden 

jälleen kohentuessa. Ehdollisen  konservatismin  periaatteita  sovelletaan  käytännössä 

esimerkiksi liikearvon arvonalentumistestauksen yhteydessä yritysjohdon arvioidessa 

liikearvon odotettujen tulevaisuuden kassavirtojen määriä. (Jarva 2010b.) 

Basu (1997) havainnollistaa konservatismin ilmenemistä esimerkillä, jossa yritys saa 

tiedon taseen pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan 

muutoksesta.  Jos uuden  tiedon  mukaan omaisuuserän  taloudellinen  vaikutusaika 
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onkin  oletettua  pidempi,  yrityksen  taloudellinen  asema  paranee  omaisuuserästä 

tehtävien vuosittaisten poistojen ajoittuessa useammalle vuodelle pienentäen kunakin 

vuonna  tehtävää  poistoa  ja  parantaen  kunkin  vuoden  tulosta.  Omaisuuserän 

taloudellisen vaikutusajan lyhentyessä vastaavanlainen kirjanpitokäsittely kasvattaisi 

vuosittaisen poiston  määrää  ja  pienentäisi jokaisena poistovuonna kirjanpidon 

tulosta.  Käytännössä  taloudellisen  vaikutusajan  lyhentyessä näin  ei  kuitenkaan 

toimita.  Sen  sijaan  omaisuuserään kohdistetaan kirjanpidossa alaskirjaus,  joka 

vaikuttaa  usein  hyvinkin negatiivisesti  alaskirjausvuoden  tulokseen  muttei 

kuitenkaan tulevaisuuden  tulostasoon. Esimerkissä  huonot  uutiset  heijastuvat 

konservatismin  periaatteiden  mukaisesti nopeasti  tulokseen,  vaikka  muutoshetken 

kassavirroissa tapahtuu vähän tai ei juurikaan muutoksia. (Basu 1997.) 

Erityistapaus ehdollisen konservatismin soveltamisesta on myös liikearvosta tehtävä 

arvonalentumiskirjaus.  Ehdollisen  konservatismin  hyvien  ja  huonojen  uutisten 

epäsymmetrisen  kirjaamisperiaatteen  mukaisesti  liikearvon  tasearvoa  kirjataan  alas 

kyllin  huonoissa  taloudellisissa  olosuhteissa,  mutta  arvoa  ei  korjata  takaisin  ylös 

olosuhteiden kohentuessa.  (Jarva  2009.) Ehdollisen  konservatismin  toteutuminen 

liikearvon  arvonalentumiskirjauksissa  on toinen  tämän  tutkielman  keskeisistä 

tutkimusaiheista. 

2.1.1 Konservatismin selittäjät 

Wattsin (2003) mukaan kirjanpidossa konservatismia selittää neljä tekijää: yrityksen 

ja  sen  eri  osapuolten  väliset  sopimukset,  osakkeenomistajien  käräjöinti,  verotus  ja 

kirjanpidon  säätely. Selityksistä  sopimuskäytäntö  ja  käräjöinti  selittävät 

konservatismia  vahvimmin.  Varmennettavuuden  käsite  on  konservatismin 

selityksissä  keskeinen  tekijä,  sillä  esimerkiksi  tehokasta  sopimista  on  mahdotonta 

toteuttaa  ilman  varmennettavia  kirjanpidon  numeroita  ja  niiden  perusteella 

muodostettavia  suorituskyvyn  mittareita. Myös  petosten  paljastamiseksi  ja 

verolakien tulkitsemiseksi kirjanpidon numeroiden on oltava varmennettavia. 

Esimerkkejä yrityksen ja sen eri osapuolten välisistä sopimuksista ovat muun muassa 

yritysjohdon  palkitsemissopimukset,  yrityksen  ja  sen  velkojien  väliset 

velkasopimukset  sekä  työsopimukset.  Sopimusosapuolten  intressinä  on  vaatia 
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sopimuksissa  käytettäväksi konservatismin  mukaisia  oikea-aikaisia  ja 

varmennettavia kirjanpidon  numeroita. Sopimuskäytännössä konservatismi  rajoittaa 

yritysjohdon  opportunistista  tulonjakoa  itselleen  tai  muille  osapuolille samalla 

pienentäen syntyviä potentiaalisia agenttikustannuksia.  Agenttikustannusten 

pienentyminen on  hyödyllistä kaikille  yrityksen  sidosryhmille,  minkä  seurauksena 

myös yritysarvo  kasvaa. Näin  ollen  konservatismi  on  varsin  tehokas 

sopimusmekanismi.  Osakkeenomistajien  käräjöinti  on  sopimuskäytännön  ohella 

toinen  merkittävimmistä  konservatismin  selittäjistä.  Käräjöinnistä  aiheutuvien 

oikeudenkäyntikustannusten  voidaan  ajatella  olevan  yritykselle  epäsymmetrisiä 

riippuen  siitä,  yli- vai  aliarvostetaanko  yrityksen  nettovarallisuuden  arvoa. 

Nettovarallisuuden  yliarvostaminen  synnyttää  todennäköisemmin  enemmän 

oikeudenkäyntikustannuksia, joten  konservatiivisista  kirjanpitokäytännöistä 

aiheutuva  nettovarallisuuden  aliarvostaminen  pienentää  yrityksen  potentiaalisia 

oikeudenkäyntikuluja ja kasvattaa siten myös yritysarvoa. (Watts 2003.) 

Myös  verotuksen  ja  taloudellisen  raportoinnin  yhteys  selittää  konservatismia. 

Konservatismiin kuuluva voittojen  ja  tappioiden  epäsymmetrinen  kirjaaminen 

mahdollistaa voitollisissa yrityksissä maksettavien verojen nykyarvon pienentämisen, 

sillä  yritysjohto voi  pienentää tilikauden maksettavia  veroja  viivästyttämällä 

voittojen  ja vastaavasti kiihdyttämällä  menojen  kirjaamista.  Myös 

tilinpäätösstandardienasettajilla  ja  muilla  lainsäätäjäelimillä  on käytännössä  syy 

suosia  konservatiivisia  kirjanpitokäytäntöjä.  Tämä  johtuu  siitä,  että  myös 

lainsäätäjäelimien  potentiaaliset oikeudenkäynti- ja  muut kustannukset  ovat 

todennäköisesti  pienemmät  silloin,  kun  yritykset  arvostavat  nettovarallisuuttaan 

konservatiivisesti. (Watts 2003.) 

Tulosmanipulointi  (earnings  management) ei  Wattsin  (2003) mukaan  ole 

konservatismin  selittäjä,  vaikka  sen  olemassaolo  on  kiistatonta  ja  sillä  on  monta 

yhteistä  piirrettä  konservatismin  kanssa.  Kuten  konservatismikin,  myös 

tulosmanipulointi  voi  johtaa  taseen  nettovarallisuuden  aliarvostukseen  yritysjohdon 

toteuttaessa  niin  kutsuttuja  big  bath -kirjauksia,  luodessa  ylimääräisiä  kuluvarastoja 

tai harjoittaessa  luovaa  kirjanpitoa  (creative  accounting) yritysjärjestelyjen 

kirjaamisen  yhteydessä.  Edellä  mainittuihin  toimenpiteisiin  liittyy keskeisesti joko 

tase-erien kirjaaminen tai vastaavasti velkaerien  yliarvostaminen toteutushetkellä, 



17 

minkä  seurauksena  yritysjohto  voi  näyttää suurempaa  kirjanpidon tulosta 

myöhempinä tilikausina.  

2.1.2 Konservatismin vaikutukset taloudellisessa raportoinnissa 

Tehokkailla  pääomamarkkinoilla  osaketuotot  heijastavat  symmetrisesti  ja  nopeasti 

kaikkea  saatavilla  olevaa  julkista  tietoa.  Käyttäen  osaketuottoja julkisen tiedon 

mittarina,  Basu  (1997)  havaitsee,  että  huonot  uutiset  heijastuvat  tuloksiin 

merkittävästi hyviä uutisia nopeammin. Tästä seuraa, että tulokset heijastavat oikea-

aikaisemmin tulevaisuuden kassavirtoihin liittyviä huonoja kuin hyviä uutisia. Basu 

havaitsee  myös,  että  positiivisten  ja  negatiivisten  tulosmuutosten  pysyvyydessä  on 

selviä  eroja.  Positiivisilla  tulosmuutoksilla  on  taipumusta  olla  pysyviä,  siinä  missä 

negatiiviset  tulosmuutokset eivät.  Basun  oletuksen  mukaan  konservatismi ilmenee 

kirjanpidossa suoriteperusteisten erien kautta. Sen sijaan kassavirrat kirjataan vasta, 

kun  ne toteutuvat eivätkä  ne  siten  vaikuta  taloudellisen  raportoinnin 

konservatiivisuuteen. Jarva (2010a) tutkii epäsymmetristen kassavirtojen vaikutuksia 

perinteisesti  käytettäviin  konservatismin  mittareihin,  kuten  Basun  (1997) 

esittelemään  tulosten  epäsymmetrisen  oikea-aikaisuuden  mittariin.  Jarvan  tutkimus 

haastaa  Basun  väitteen,  jonka  mukaan  konservatismi  ilmenee  kirjanpidossa 

suoriteperusteisten  erien  kautta.  Tutkimustulosten  mukaan  kassavirtojen 

epäsymmetrisyys vaikuttaa perinteisiin konservatismin mittareihin. Näin ollen myös 

liiketoiminnan  kassavirtoihin  liittyy  ominaisuuksia,  jotka  saavat  yrityksen  tuloksen 

näyttämään konservatiiviselta. (Jarva 2010a.) 

Zhang  (2008)  tutkii,  miten  konservatismi  hyödyttää  velkasopimusten  eri  osapuolia 

eli  lainanantajia  ja -ottajia  ennen  ja  jälkeen  velkasopimusprosessin.  Tutkimuksessa 

havaitaan,  että konservatismista  on  hyötyä  lainanantajille jälkikäteen  antamalla 

oikea-aikaista  informaatiota  lainanottajan  maksukyvystä.  Käytännössä tämä 

havaitaan lainaprosessissa velkasopimuksiin liittyvien velkaehtojen eli kovenanttien 

nopeampana  rikkoutumisena. Lainanottajille  konservatismista  on  hyötyä 

etupainotteisesti,  mikä  havaitaan matalampina  lainakorkoina lainanottajille.  Koska 

lainanantajat kantavat velkasopimuksissa aina vastapuoliriskiä, lainanantajat suosivat 

mekanismeja, jotka lieventävät näitä riskejä. Yksi tällaisista mekanismeista voi olla 

juuri  konservatismi,  jonka  periaatteiden  mukaan  huonot  uutiset  heijastuvat 
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taloudellisiin  raportteihin  hyviä  uutisia  nopeammin.  Kun  velkakirjaehtojen 

rikkoutuminen  havaitaan  nopeammin,  lainanantajat  voivat  ryhtyä  ripeämmin 

tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin.  

Kim  ja  Pevzner (2010)  tutkivat,  miten  ehdollinen  konservatismi  hyödyttää 

osakkeenomistajia. Tutkijoiden  mukaan  ehdollisen  konservatismin  soveltaminen 

pakottaa  yritysjohdon  paljastamaan  huonoja  uutisia  koskevan  yksityisen 

informaation  nopeasti.  Tästä  johtuen  ehdollinen konservatismi  pienentää 

tulevaisuuden  huonojen  tulosuutisten  tai  osingonleikkausten  todennäköisyyttä. 

Osakkeenomistajat  hyötyvät  ehdollisesta  konservatismista,  sillä  negatiivisten 

yllätysten  ja  siten  myös osakkeen  hinnan  eli yritysarvon  laskun  todennäköisyys 

pienenee. (Kim & Pevzner 2010.) 

Konservatismin  epäsymmetrinen  voittojen  ja  tappioiden  kirjaamiskäytäntö  johtaa 

taseen  nettovarallisuuden  pysyvään  aliarvostukseen  ja  tulosten  viivästymiseen. 

Konservatismia  onkin  kritisoitu  voimakkaasti  muun  muassa  standardinasettajien  ja 

lainsäätäjien  toimesta,  sillä  nettovarallisuuden  aliarvostuksen  voidaan  ajatella 

purkautuvan  tulevaisuudessa  tulosten  yliarvostuksena  ja  menojen  aliarvostamisena. 

Muun  muassa  FASB  onkin  ilmaissut  tavoitteekseen  konservatismin  eliminoimisen 

taloudellisesta raportoinnista. (Watts 2003.) 

LaFond  ja  Watts (2008)  tutkivat  konservatismia  yrityksen  eri  osapuolten  

informaatioaseman näkökulmasta ja havaitsevat, että konservatismin ja informaation 

epäsymmetrian  välillä  on  positiivinen  yhteys. Juuri  informaation  epäsymmetria 

yrityksen sisäpiirin  ja ulkoisten  sidosryhmien välillä  synnyttää  konservatismia 

taloudellisiin  raportteihin.  Konservatismi  rajoittaa  yritysjohdon  motiiveja 

manipuloida  kirjanpidon  numeroita,  minkä  seurauksena  informaation  epäsymmetria 

ja  epäsymmetriasta  aiheutuvat kustannukset pienenevät kasvattaen samalla 

yritysarvoa.  Tutkijoiden  mukaan  muutokset  informaation  epäsymmetriassa 

aiheuttavat  muutoksia  konservatismissa sen  sijaan,  että  muutokset  konservatismissa 

aiheuttaisivat  muutoksia  informaation  epäsymmetriassa.  Näin ollen konservatismin 

eliminoiminen taloudellisista  raporteista itse  asiassa kasvattaisi  informaation 

epäsymmetriaa.  Roychowdhuryn  (2010)  mukaan  konservatismin    perimmäinen 

tarkoitus  onkin  auttaa  yrityksen  eri  sidosryhmien,  kuten  osakkeenomistajien, 
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tehtävää  yrityksen  valvonnassa  ja  hallinnoinnissa  poistamalla  informaation 

epäsymmetriasta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 

2.2 Suoriteperusteinen kirjanpito  

Yrityksen  menestyminen  pitkällä  aikavälillä  on  riippuvainen  sen  kyvystä  synnyttää 

tuloja,  joita  voidaan mitata  muun  muassa  käteissuorituksina  yritykselle. 

Liiketoiminnan  ollessa  jatkuvaa käteismaksujen  seuraaminen  ei  kuitenkaan  heijasta 

kovinkaan tehokkaasti yrityksen suorituskykyä, sillä käteismaksujen realisoitumiseen 

liittyy  ajoitus- ja  kohdistamisongelmia.  Rajoittaakseen  näitä ongelmia 

tilinpäätösstandardit  ovat  kehittyneet  suosimaan  niin  kutsuttujen  suoriteperusteisten 

erien  käyttöä  kirjanpidossa. Suoriteperusteisessa  kirjanpidossa  tärkein  yrityksen 

suorituskyvyn  mittari  on  tulos.  Tuloksen  rooli  on  merkittävä,  koska  sitä  käytetään 

suorituskyvyn  mittarina  muun  muassa  yritysjohdon  palkitsemisjärjestelmissä, 

velkasopimuksissa  ja  yrityksen  listautumisaikeiden  yhteydessä.  Lisäksi  sijoittajat  ja 

velkojat hyödyntävät tuloksen antamaa informaatiota laajasti omissa arvonmääritys- 

ja maksukykylaskelmissaan. (Dechow 1994.) 

2.2.1 Suoriteperusteisen kirjanpidon tehtävät ja ominaisuudet 

Suoriteperusteisessa  kirjanpidossa  suoriteperusteiset  erät  toimivat  kassavirtojen 

sopeuttajina  tuloksiin,  ja  parantavat  näin  ollen  yleisesti tuloksen  informaatioarvoa 

suorituskyvyn  ilmentäjänä.  (Dechow  1994.) Suoriteperusteisten  erien  tehtävänä  on 

lisäksi mahdollistaa voittojen ja tappioiden oikea-aikainen kirjaaminen. Voittojen ja 

tappioiden  oikea-aikainen  kirjaaminen  edellyttää  suoriteperusteisten  erien  käyttöä 

silloin,  kun  kirjaus  suoritetaan  ennen  käteismaksun  suorittamista.  Oikea-aikainen 

voittojen ja tappioiden kirjaaminen liittyy olennaisesti useiden tilinpäätösstandardien 

soveltamiseen  ja  sen  tarkoituksena  on  parantaa  taloudellisen  raportoinnin  laatua. 

(Ball & Shivakumar 2006.) 

Kokonaisuudessaan suoriteperusteiset  erät  pakottavat  yritysjohdon  ja  kirjanpitäjät 

laajempaan  ajatteluun  ja  tulevaisuuden  ennustamiseen. Suoriteperusteisten  erien 

käyttöön  liittyykin aina  osittain  myös  harkinnanvaraisuuden  soveltaminen. 

Ennustaakseen tulevaisuudessa tapahtuvia vielä epävarmoja tapahtumia, yritysjohdon 
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ja  kirjanpitäjien on  hyödynnettävä  arvioissaan  subjektiivisia  estimaatteja.  Jos 

tilinpäätösinformaation  halutaan  ilmentävän  tehokkaasti  yritysjohdon yksityistä 

tietoa  yrityksen  suorituskyvystä,  tulee  tilinpäätösstandardien  antaa  yritysjohdolle 

mahdollisuus  tehdä  harkinnanvaraisia  päätöksiä  taloudellisen  raportoinnin  ja 

suoriteperusteisten erien käytön yhteydessä. (Healy & Wahlen 1999.) 

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tuloksen kirjaamiseen vaikuttaa kaksi merkittävää 

periaatetta:  tulojen  kirjaamisen  periaate sekä tulojen  ja  menojen matching- eli 

kohdistamisperiaate. Ensiksi,  tulojen  kirjaamisen  periaatteen  mukaan  yritys  voi 

kirjata  suoritteen  tuloksi vasta,  kun  se  on  tehnyt  kaikki  tai  suurimman  osan 

tarvittavista  toimenpiteistä kyseisten tulojen  saamiseksi,  ja  kun  tuloon  liittyvä 

käteissuoritus  on  riittävän  varma.  Toiseksi, kirjanpidon matching- eli 

kohdistamisperiaatteen  mukaan  tulojen  hankkimisesta  aiheutuneet  menot  on 

kirjattava  kuluksi  sen  ajanjakson  aikana,  jolloin  tulot syntyvät  ja kirjataan. 

Keskeisten  periaatteiden  noudattaminen  lievittää  suoriteperusteisessa  kirjanpidossa 

yrityksen kassavirtoihin liittyviä ajoitus- ja kohdistamisongelmia, minkä seurauksena 

kirjanpidon tulos heijastaa yrityksen suorituskykyä tehokkaammin. (Dechow 1994.) 

Kirjanpidon tehtävänä on siis kirjata suoriteperusteiset erät, jotka tulojen kirjaamisen 

periaatteen  mukaan  havaitsevat  oikea-aikaisesti  taloudellisten  saavutusten 

syntymisen,  ja  jotka matching- eli  kohdistamisperiaatteen mukaisesti  yhdistävät 

syntyneet saavutukset niiden hankkimisesta aiheutuneisiin menoihin. (Dichev 2008.) 

Koska  ehdolliseen  konservatismiin kuuluu  voittojen  ja  tappioiden  epäsymmetrinen 

kirjaaminen, voidaan kohdistamisperiaate nähdä ikään kuin sen vastakohtana. 

Yrityksen  kassavirroissa  tapahtuu  väliaikaisia  muutoksia,  koska  yrityksen 

liiketoiminnassa  tapahtuvat  vaihtelut  tai  yritysjohdon  manipuloivat  toimet  saavat 

taseen  käyttöpääoman  erät,  kuten  vaihto-omaisuuden,  myyntisaamiset  ja  ostovelat 

muuttumaan  eri  ajanjaksoina.  Suoriteperusteiset  käyttöpääoman  erät  sopeuttavat 

vaihtelua  yrityksen  operatiivisessa  kassavirrassa,  minkä  seurauksena  kirjanpidon 

tulos  heijastaa  tehokkaammin  yrityksen  suorituskykyä  ja  on  vähemmän  herkkä 

yrityksen  toiminnassa  tapahtuville  jaksoittaisille  muutoksille. Suoriteperusteisuus 

ilmenee kirjanpidossa myös poistojen ja kuoletusten kautta, sillä ne ovat ikään kuin 

maksuja  aiemmin  tase-eriin  tehdyistä  pitkäaikaisista  investoinneista.  Poistot ja 

kuoletukset tasoittavat  vapaassa  kassavirrassa  tapahtuvia  vaihteluita,  joita  syntyy 
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yrityksen  investointimahdollisuuksien  vaihdellessa  eri  ajanjaksoina  ja  yritysjohdon 

mahdollisesti  manipuloidessa  investointien  ajoitusta.    (Ball  &  Shivakumar  2006.) 

Esimerkkejä  suoriteperusteisista  eristä  ovat  myös  tase-erien,  kuten  liikearvon, 

alaskirjaukset. (Jarva 2009). 

2.2.2 Menojen ja tulojen kohdistamisen onnistuminen 

Suoriteperusteisuuden  kulmakivi on  tulojen  ja  menojen  matching- eli 

kohdistamisperiaate. Kohdistamisperiaatteen tavoitteena on havaita ja mitata saatujen 

tulojen  ja niiden  hankkimisesta  aiheutuneiden menojen  yhteyttä.  Kohdistamisen 

onnistuminen  vaikuttaa  olennaisesti  suorituskyvyn  mittareista  tärkeimmän  eli 

kirjanpidon  tuloksen  syntymiseen,  joten tulojen  ja  menojen kohdistamisprosessin 

tutkiminen  on  tärkeää. Jo pitkään  laskentatoimen  alan  tilinpäätösstandardien 

asettajatahot ovat ilmaisseet pyrkimyksensä siirtyä tulos- eli kohdistamisperusteisesta 

kirjanpidosta  kohti  tasekeskeistä  tuloksen  määräytymistä.  Myös  tutkimus- ja 

tuotekehitysmenojen sekä kiinteiden menojen kasvanut rooli reaalitaloudessa indikoi 

kohdistamisperiaatteen suosion ainakin väliaikaista laskua kirjanpidossa. (Dichev & 

Tang 2008.) 

Dichev  ja  Tang  (2008)  kehittävät kohdistamiseen yksinkertaisen  mallin,  jonka 

tarkoituksena  on  ilmentää  kohdistamisen  onnistumisen  ja  kirjanpidon  tuloksen 

välistä  yhteyttä.  Malli  olettaa,  että  yritykset  synnyttävät  aina  ensin  menoja 

synnyttääkseen tulevaisuudessa  tuloja. Kirjanpidon periaatteet  itsessään  sisältävät 

useita näkökulmia  siihen,  miten synnytetyt menot  voidaan  kohdistaa saaduille 

tuloille.  ”Suoran  kohdistuksen”  mukaisesti  esimerkiksi  ostot  voidaan  kohdistaa 

suoraan vastaaville tuloille. Poistot  ja  verot  ovat  puolestaan  esimerkkejä  menoista, 

jotka  vähennetään  tuloista  ”epäsuoran  kohdistuksen”  mukaisesti  jaksoittain. 

Kirjanpidossa voidaan soveltaa myös ”suoraan kuluksi kohdistusta”, jota sovelletaan 

muun  muassa  tutkimus- ja  tuotekehitysmenojen  käsittelyssä. Ehdottoman 

konservatismin mukainen ”suoraan  kuluksi menetelmä”  on  esimerkki kaikkein 

heikoimmin onnistuneesta  kohdistamisesta,  sillä  syntyneitä  menoja  ei  edes  yritetä 

kohdistaa niiden  synnyttämille  tuloille.  Heikosti  onnistuneeseen  kohdistukseen 

voivat  johtaa  myös  esimerkiksi  kustannusten  vaikea  jäljitettävyys  tai  yritysjohdon 

harkinnanvaraiset  big  bath –kirjaukset.  Sen  sijaan  kohdistuksen  voidaan  katsoa 
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onnistuvan  täydellisesti silloin,  kun  kaikki  syntyneet  relevantit  kustannukset 

saataisiin  kohdistettua  suoraan  ja  erityisesti  syntyneille  tuloille.  (Dichev  &  Tang 

2008.) 

Tutkijoiden  mukaan  kirjanpidon  tuloksen  muodostumiseen  vaikuttaa sekä 

taloudellisten  tekijöiden  toteutuminen,  että  kohdistamisen  onnistuminen.  Heikko 

kohdistaminen ilmenee häiriönä kulujen ennakoimisen ja syntyvien tulojen välisessä 

suhteessa.  Dichev  ja  Tang  (2008)  havaitsevat  tutkimuksessaan,  että kohdistamisen 

onnistuminen eli samanaikaisten menojen ja tulojen välinen korrelaatio on laskenut 

merkittävästi viimeisen  40  vuoden  aikana.  Samanaikaisesti  myös  kirjanpidon 

tuloksen  volatiliteetti  eli  heilunta  on  kasvanut,  tulosten  pysyvyys  on  heikentynyt  ja 

tulosmuutosten  negatiivinen  autokorrelaatio  on  kasvanut. Tutkimustulokset 

osoittavat,  että  suoriteperusteisen  kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen  toteutuminen 

on heikentynyt yli ajan ja tällä on ollut merkittäviä vaikutuksia syntyvien kirjanpidon 

tulosten ominaisuuksiin. (Dichev & Tang 2008.) 

Dechow  ja  Dichevin  (2002)  mukaan  yksi  suoriteperusteisten  erien  tehtävistä  on 

siirtää tai sopeuttaa kassavirtojen kirjaaminen eri ajanjaksojen välillä, jotta sopeutetut 

numerot  eli  tulokset  heijastavat  paremmin  yrityksen  suorituskykyä.  Esimerkiksi 

myyntisaamisen  kirjaaminen  nopeuttaa tulevaisuuteen  liittyvän  kassavirran 

kirjaamista  tulokseen.  Myyntisaamisen  kirjaaminen  yhdistää  myös  kirjanpidon 

kirjauksen  ja  todellisen  myyntiin  liittyvän  tapahtuman  toisiinsa.  Suoriteperusteisten 

erien  käyttöön  liittyy  aina  oletusten  tekeminen  ja  tulevaisuuteen  liittyvien 

kassavirtojen  estimoiminen.  Koska  estimoiminen  on  vaikeaa  ja  tulevaisuuden 

kassavirrat  epävarmoja,  eivät  suoriteperusteiset  erät  usein  realisoidu  kassavirroiksi 

saman  suuruisina  kuin  miksi  ne  on  alun  perin  arvioitu.  Jos  esimerkiksi alun  perin 

kirjattu  myyntisaaminen  on  suurempi  kuin  mitä  myynnistä  lopulta  rahana  saadaan, 

on  alun  perin  arvioitu  myyntisaaminen  sisältänyt  sekä  todellisen  kassavirtana 

realisoituneen  myyntisaamisen  määrän,  että suoriteperusteiseen  erään  liittyvän 

estimointivirheen. (Dechow & Dichev 2002.) 

Käyttäen  estimointivirheiden  laajuutta  suoriteperusteisten  erien  laadun mittarina 

Dechow  ja  Dichev  (2002)  tutkivat,  miten  käyttöpääoman  suoriteperusteiset  erät 

täsmäytyvät operatiivisten  kassavirtojen  realisoitumisen  kanssa. Kun 
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suoriteperusteiset erät on arvioitu tarkasti, on menneiden, nykyisten ja tulevaisuuden 

kassavirtojen  sekä  suoriteperusteisten  erien  yhteys  hyvä.  Sen  sijaan  huonosti  tai 

virheellisesti  arvioidut  suoriteperusteiset  erät  heikentävät  suoriteperusteisen 

hyödyllistä roolia ja ilmentävät siten huonoa laatua. Tutkijoiden mukaan on tärkeää 

ymmärtää,  että  suoriteperusteisiin  eriin  liittyviin  estimointivirheisiin  lukeutuu  sekä 

tahalliset, että tahattomat virheet. Aikaisemmin suoriteperusteisten erien tutkijat ovat 

keskittyneet lähinnä tulosmanipuloinnista johtuvien tahallisten virheiden tutkimiseen, 

vaikka  on  mahdollista,  että  esimerkiksi  tietyt  yrityskohtaiset  tekijät  vaikuttavat 

suoriteperusteisten  erien tahattomien estimointivirheiden  syntymiseen. Tutkijat 

havaitsevatkin,  että  yrityskohtaisilla  ominaisuuksilla  on  vaikutusta 

estimointivirheiden  syntymiseen  ja  siten  myös  suoriteperusteisten  erien  laatuun. 

Tutkimuksessa  havaitaan,  että  muun  muassa  liiketoiminnan  kiertoajan  pituus, 

tappioiden  esiintymistiheys,  liikevaihdon keskihajonta  eli  volatiliteetti ja 

suoriteperusteisten  erien  määrä ovat negatiivisesti  yhteydessä  suoriteperusteisten 

erien laadun kanssa. Tutkijat havaitsevat lisäksi, että suoriteperusteisten erien laatu ja 

tulosten  pysyvyys  ovat  vahvasti  ja  positiivisesti  toisistaan  riippuvaisia.  Kun 

suoriteperusteisten  erien  laatu  on  heikko,  yrityksillä  on  enemmän  sellaisia 

suoriteperusteisia  eriä,  jotka  ovat  heikosti  yhteydessä  kassavirtojen  realisoitumisen 

kanssa,  minkä  seurauksena  myös  tulokset  ovat  vähemmän pysyviä. (Dechow  & 

Dichev 2002.) 

Kuten ehdollisen konservatismin yhteydessä, voidaan myös liikearvon alaskirjauksia 

lähestyä tulojen  ja  menojen  kohdistamisen  toteutumisen  näkökulmasta.  Liikearvon 

alaskirjaus on eräs suoriteperusteinen erä, jonka tavoitteena on kohdistaa liikearvon 

hankkimisesta  aiheutuneet kustannukset liikearvon odotetuille  tulevaisuuden 

tuotoille.  Kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen  toteutuminen  liikearvon 

alaskirjauksissa  on  ehdollisen  konservatismin  toteutumisen  ohella  toinen  tämän 

tutkielman keskeisistä tutkimuskysymyksistä. 

2.2.3 Suoriteperusteisten erien rooli kassavirtojen ennustamisessa 

Ball  ja  Shivakumar  (2006)  tutkivat  kirjanpidon  suoriteperusteisten  erien  roolia 

voittojen  ja  tappioiden  epäsymmetrisessä  kirjaamisessa  eli  ehdollisessa 

konservatismissa.  Koska  ehdollisessa  konservatismissa  tappiot  kirjataan  voittoja 
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oikea-aikaisemmin,  ei  suoriteperusteisten  erien  ja  kassavirtojen  suhde  tutkijoiden 

mukaan  voi  olla  lineaarinen.  Tutkimuksessa  havaitaankin,  että  perinteiset 

suoriteperusteisten  erien  kuvaamiseen  kehitetyt  lineaariset  mallit  ovat  virheellisesti 

määriteltyjä ja  toimivat  siksi  heikosti.  Koska  lineaariset  mallit  eivät  huomioi 

ehdollisen  konservatismin  vaikutusta,  mallit  aliarvioivat  merkittävästi  nykyhetken 

tuloksen kykyä ennustaa tulevaisuuden kassavirtoja. (Ball & Shivakumar 2006.) 

Barth et al. (2001) tutkivat kirjanpidon suoriteperusteisten erien roolia tulevaisuuden 

kassavirtojen  ennustamisessa. Tutkijoiden  mukaan  kirjanpidon  tuloksen useat 

erilaiset suoriteperusteiset  komponentit  havaitsevat  kukin omalla tavallaan 

informaatiota  liittyen  sekä aikaisemmin  viivästyneisiin  kassavirtoihin,  että  myös 

tulevaisuuden  kassavirtoihin. Mikäli tulosta, ja  sen  seurauksena  myös 

suoriteperusteisia  eriä  lähestyttäisiin  vain yhtenä kokonaisuutena, vastaava 

informaatio  jäisi  pimentoon.  Tutkijat  havaitsevatkin,  että  tuloksen  jakaminen 

kassavirran  ja suoriteperusteisten  erien  komponentteihin  parantaa  merkittävästi 

tuloksen  kykyä  ennustaa  tulevaisuuteen  liittyviä  kassavirtoja. Lisäksi  tutkijat 

havaitsevat,  että  nykyhetken  komponentteihin  jaetuilla  tuloksilla  on  merkittävästi 

enemmän ennustuskykyä tulevaisuuden kassavirtojen ennustamisessa kuin aiempien 

vuosien komponentteihin jakamattomilla tuloksilla. Näin ollen kirjanpidon tuloksen 

eri  komponenttien  ymmärtäminen ja  analysointi on  tärkeää kassavirtoja 

ennustettaessa. (Barth et al. 2001.) 

Dechowin (1994) mukaan vakaassa toimintaympäristössä toimivat yritykset kärsivät 

vähemmän  kassavirtoihin  liittyvistä  ajoitus- ja  kohdistamisongelmista  verrattuna 

epävakaassa  toimintaympäristössä  toimiviin  yrityksiin.  Kassavirtojen  ajoitus- ja 

kohdistamisongelmat kasvavat yrityksissä, joissa käyttöpääomaan, investointeihin ja 

rahoitukseen liittyvät tekijät ovat epävakaita. Epävakaudesta seuraa, että kassavirrat 

ilmentävät  yrityksen  suorituskykyä  heikommin.  Koska  suoriteperusteisten  erien 

tehtävänä  kirjanpidossa  on  lieventää  kassavirtojen  ajoitukseen  ja  kohdistamiseen 

liittyviä  ongelmia,  kirjanpidon  tulos  on  epävakaassa  ympäristössä  toimivissa 

yrityksissä kassavirtoja parempi suorituskyvyn mittari. (Dechow 1994.) 
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2.3 Taloudellisen raportoinnin harkinnanvaraisuus 

2.3.1 Siirtyminen tasekeskeiseen taloudelliseen raportointiin 

Laskentatoimessa  on  pitkään  kiistelty  siitä,  onko  taloudellisen  raportoinnin 

lähtökohtana  oltava  tuloslaskelma  vai  tase.  Tuloskeskeisen  näkökulman  mukaan 

tulojen,  menojen  ja  erityisesti  niiden  erotuksena  syntyvän  kirjanpidon  tuloksen 

määritteleminen  on  taloudellisen  raportoinnin  päätehtävä.  Tuloslaskelmakeskeistä 

näkökulmaa  kuvastaa  suoriteperusteinen  kirjanpito,  jonka  perustana  on  tulojen 

kirjaamisen  periaate  sekä  menojen  ja  tulojen  kohdistamisperiaate.  Näkökulman 

mukaisesti kirjanpidon tehtävänä on kirjata suoriteperusteiset erät, jotka havaitsevat 

oikealla  tavalla  syntyvien  tulojen  ajoituksen  ja  kohdistavat  syntyneisiin  tuloihin 

niiden  hankkimisesta  aiheutuneet  menot.  Taseen  omaisuus- ja  velkaerät  edustavat 

lähinnä näiden  suoriteperusteisten  erien  kumulatiivista  vaikutusta.  Vastaavasti 

tasekeskeisen näkökulman mukaan taloudellisen raportoinnin päätehtävänä on taseen 

omaisuus- ja  velkaerien  arvonmääritys.  Muut  kirjanpidon  erät  ovat  näkökulman 

mukaisesti  toissijaisia  ja  taseesta  johdettavia.  Äärimmäisessä  muodossaan 

tasekeskeinen lähestymistapa siis olettaa, että omaisuus- ja velkaerien arvonmääritys 

määrittelee  täysin  kirjanpidon  tuloksen,  joka  syntyy  menetelmässä  taseen 

nettovarallisuuden jaksoittaisena muutoksena. (Dichev 2008.) 

Vaikka  kahden  näkökulman  välillä  on  merkittävä  konseptuaalinen  ero,  on 

laskentatoimesta  aikojen  saatossa  mukautunut  käytännössä  näiden  näkökulmien 

välinen  kompromissi.  Suhtautuminen  näkökulmiin  muuttui  kuitenkin  voimakkaasti 

1970-luvulla, kun FASB:sta tuli Yhdysvalloissa tilinpäätösstandardien asettamisesta 

vastaava  taho  vuonna  1973.  Pian  tämän  jälkeen  FASB  käynnisti  laaja-alaisen 

projektin  luodakseen  taloudelliselle  raportoinnille perustavanlaatuisen  ja  toimivan 

pohjan.  Käytännössä  tämä  tarkoitti  sitä,  että  toisesta  näkökulmasta  oli  luovuttava 

taloudellisen  raportoinnin  sisäisen  yhteneväisyyden  ja  selkeyden  varmistamiseksi. 

Projektin  lopputuloksena  FASB  totesikin,  että  tasekeskeiseen  näkökulmaan 

perustuva  malli  on  ainoa  looginen ja  konseptuaalisesti  järkevä  vaihtoehto 

laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin malliksi. Tasekeskeistä mallia on tämän 

jälkeen laajennettu voimakkaasti ja FASB on muun muassa laventanut tasekeskeistä 

ajattelua  omaksumalla  laajamittaisesti  käypiin  arvoihin  perustuvan  tase-erien 
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arvonmäärityksen.  Käypiin  arvoihin  perustuvat  tilinpäätösstandardit  nojaavat 

markkinaperusteisten  tai  markkinatyyppisten  hintojen  käyttöön  yrityksen 

arvonmäärityksen perustana. Esimerkkejä tällaisista standardeista ovat muun muassa 

liikearvon  kirjaamista  ja  arvonalentumistestausta  ohjaavat standardit  SFAS  141  ja 

SFAS 142. (Dichev 2008.)  

FASB:n  ohella  myös  kansainvälisten  IFRS-tilinpäätösstandardien  asettamisesta 

vastaava IASB on  ilmaissut pyrkimyksensä siirtyä  yhä  voimakkaammin käypiin 

arvoihin  perustuvaan  arvonmääritykseen.  Käypiin  arvoihin  siirtyminen  ilmaisee 

siirtymistä  kauemmas  konservatismista,  sillä  käypien  arvojen  kirjanpidossa  sekä 

hyvät,  että  huonot  uutiset  kirjataan  symmetrisesti  ilman,  että  hyvien  uutisten 

kirjaamista  viivästettäisiin.  Toisin  ilmaistuna,  käypien  arvojen  kirjanpito  on 

vastakohta  ehdolliselle  konservatismille,  joka  vaatii  hyvien  uutisten  kirjaamisen 

lykkäämistä.  (Kim  &  Pevzner  2010.) Dichev  (2008)  väittää,  että  tasekeskeinen 

taloudellisen  raportoinnin  malli  on  vääristynyt,  koska  se  ei  heijasta  tehokkaasti 

taloudellisia  realiteetteja,  ja  koska se  muun  muassa  laiminlyö  suoriteperusteiseen 

kirjanpitoon  olennaisesti  kuuluvan  kohdistamisperiaatteen  tärkeän  roolin. Käypiin 

arvoihin perustuvaan arvonmääritykseen siirtyminen merkitsee siis myös siirtymistä 

kauemmas suoriteperusteisuudesta  ja  tuloksen  muodostumisesta 

kohdistamisperiaatteen onnistumisen seurauksena. 

2.3.2 Näkökulmia harkinnanvaraisuuden soveltamiseen 

Koska  suoriteperusteisten  erien  hyväksikäyttöön  liittyy  aina  myös  jossakin  määrin 

harkinnanvaraisuutta,  laskentatoimen  kirjallisuudessa  on  pitkään  kiistelty  siitä, 

parantavatko  vai  heikentävätkö  suoriteperusteiset  erät  taloudellisen  raportoinnin 

laatua ja kirjanpidon tuloksen kykyä ilmentää yrityksen performanssia. Kirjanpitoon 

onkin  syntynyt  tiettyjä  mekanismeja,  joiden  tehtävänä  on  rajoittaa  yritysjohdon 

mahdollisuuksia  manipuloida  yrityksen  tulojen  ja  menojen  kirjaamisprosessia. 

Esimerkkejä  tällaisista  mekanismeista  ovat  muun  muassa  objektiivisuuden  ja 

varmennettavuuden vaatimukset  ja  historiallisen  kustannuksen  hyväksikäyttöön 

perustuva tase-erien arvonmääritys (Dechow 1994.) Myös varovaisuuden periaatteen 

eli  konservatismin  voidaan  nähdä  olevan  osa  tehokasta  taloudellista  raportointia, 

jonka ominaisuuksiin kuuluu Ballin (2001) mukaan luotettavuus ja varmennettavuus. 
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Dichevin  (2008)  mukaan  siirtyminen  tasekeskeiseen käypiin  arvoihin  perustuvaan 

taloudellisen  raportoinnin  malliin  on  lisännyt  erilaisten  harkinnanvaraisten 

arvonmääritysestimaattien  käyttöä  luoden  rahoitusmarkkinoiden  ja  reaalitalouden 

välille  vaarallisia  ja  itseään  toistavia  mekanismeja.  Wattsin  (2003)  mukaan  uusien 

harkinnanvaraisuutta  sisältävien  standardien  soveltaminen  heikentää  taloudellisen 

raportoinnin  luotettavuutta  ja  informaatioarvoa. Siirtyminen  yrityksen 

arvonmääritykseen ei-varmennettavissa olevien käypien arvojen avulla altistaa taseen 

nettovarallisuuden  arvostamisen  ja  tuloksen  raportoinnin  manipuloinnille  ja 

heikentää  nettovarallisuuden  ja  tuloksen  arvoa  varallisuuden  ja  suorituskyvyn 

ilmentäjänä. Jarvan  (2009)  mukaan  yritysjohto  voi  muun  muassa  hyödyntää  itse 

tuotettua  dataa  käypien  arvojen  tuottamiseen  silloin,  kun  käyvälle  arvolle  ei  löydy 

suoraa  vastinetta  esimerkiksi  tehokkailta  ja  aktiivisilta  markkinoilta.  Tämä  tekee 

käypien arvojen  hyväksikäytöstä  problemaattista. Holthausen  ja  Watts  (2001) 

väittävätkin,  että  ei-varmennettavissa  olevien  käypien  arvojen  käyttö  voi  vaarantaa 

koko  taloudellisen  raportoinnin  luotettavuuden  silloin,  kun  yritysjohdolla  on 

olemassa motiivi manipuloida taloudellista informaatiota omien etujensa ajamiseksi. 

Erityisen paljon harkinnanvaraisuutta sisältyy uusien liiketoimintojen yhdistämistä ja 

liikearvon  kirjanpitokäsittelyä  säätelevien  SFAS  141  ja  SFAS  142 -standardien 

soveltamiseen. Wattsin  (2003)  mukaan  esimerkiksi SFAS  141 edellyttää  tietyissä 

tapauksissa aktivoimaan  taseeseen  harkinnanvaraisin  ja  ei-varmennettavin  arvoin 

tiettyjä  aineettomia  hyödykkeitä,  joita  ei  aiemmin  kirjattu  yritysjärjestelytilanteissa 

toisista  erillään.  Myös  liikearvon  arvonalentumistestausta  koskevan  SFAS  142 -

standardin soveltaminen  edellyttää  harkinnanvaraisten  estimaattien  hyväksikäyttöä 

esimerkiksi  liikearvon  arvonalentumisen  arvioimiseksi. Liiketoimintojen 

yhdistämiseen ja liikearvon arvonalentumistestaukseen liittyvää harkinnanvaraisuutta 

käsitellään tarkemmin tämän tutkielman luvussa 3.4.1 

Harkinnanvaraisuuden soveltamismahdollisuudet taloudellisessa raportoinnissa eivät 

ulotu  pelkästään  käypien  arvojen  estimointiin  perustuvaan  arvonmääritykseen. 

Healyn  ja  Wahlenin  (1999)  mukaan  yritysjohdon  on  otettava  harkinnanvaraisesti 

kantaa  useisiin  tulevaisuuteen  liittyviin  tapahtumiin,  jotka  vaikuttavat  

tilinpäätösinformaation syntymiseen. Esimerkkejä tällaisista tapahtumista ovat muun 
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muassa  tiettyjen  tase-erien  taloudellisten vaikutusaikojen,  jäännösarvojen, 

eläkevastuiden ja laskennallisten verojen arvioiminen. 

Taloudellisessa raportoinnissa on  lopulta  kyse  aina  valinnasta luotettavuuden  ja 

relevanssin  välillä.  Esimerkiksi  taloudellisen  raportoinnin  konservatiivisuuden 

ylikorostaminen saattaa synnyttää  sellaisia  taloudellisia  raportteja,  jotka heijastavat 

heikosti yrityksen suorituskykyä ja ovat tilinpäätösinformaation lukijoille vähemmän 

relevantteja.  Toisaalta  harkinnanvaraisuuden  ja  relevanttiuden ylikorostaminen  voi 

johtaa tilanteeseen,  jossa  tilinpäätösinformaation  hyväksikäyttäjät  suhtautuvat 

tuotettuihin  taloudellisiin  raportteihin  skeptisesti. Agenttiongelmien  olemassaolon 

vuoksi  on  aina  mahdollista,  että  yritysjohto  hyödyntää  tilinpäätösstandardien 

sallimaa harkinnanvaraisuutta opportunistisesti omien etujensa ajamiseen sen sijaan, 

että harkinnanvaraisuutta käytettäisiin tehokkaasti väylänä viestiä yritysjohdon omaa 

yksityistä  informaatiota  taloudellisiin  raportteihin.  Tilinpäätösstandardien  asettajien 

onkin  pohdittava, missä  määrin  harkinnanvaraisuutta  taloudellisessa  raportoinnissa 

voidaan  sallia  ja  mitkä  ovat  harkinnanvaraisuuden  mahdollistamisen  seuraukset. 

(Healy & Wahlen 1999.)  
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3 LIIKEARVON KIRJANPITOKÄSITTELY  

3.1 Yleistä liikearvosta 

Viime  vuosikymmenien  aikana  kansainvälisten  pääomien  liikkumista  on  helpotettu 

ja  liiketoiminnan  harjoittamisesta  on  tullut  yhä  kansainvälisempää.  Globalisaation 

seurauksena  yhä  useammat  yritykset  ovat  ryhtyneet  toimimaan  kotimaisten 

markkinoiden  ohella  myös  kansainvälisillä  markkinoilla.  Liiketoiminnan 

maantieteellinen laajentuminen on edellyttänyt yleensä uusien yritysten perustamista 

tai vastaavasti uusien yritysten hankkimista erilaisten yritysjärjestelykeinojen avulla. 

Yritysjärjestelyllä  tarkoitetaan  tilannetta,  jossa  yritys  laajentaa  tai  supistaa  omaa 

liiketoimintaansa  tai  muuttaa  pääomarakennettaan  tai  taseen  omaisuuseriensä 

sisältöä.  Yritysjärjestelyn  motiivina  voivat  toimia  muun  muassa liiketoimintojen 

yhdistämisen myötä  saavutettavat  synergiaedut,  kuten  liiketoiminnan  kiinteiden 

kustannusten  pienentyminen  kasvaneiden  tuotantomäärien  myötä  tai  yhdistyvien 

yritysten  pääoman  kustannuksen  aleneminen.  Yritysjärjestelyt  tarjoavat  yrityksille 

lisäksi  hajautusetuja,  ja  joskus  yritysjärjestelyn  taustalla  saattavat  olla  myös 

verotukselliset syyt. (DePamphilis 2010: 6-12.) 

Yritysostot  antavat  yrityksille  mahdollisuuden  kasvattaa nopeasti  liiketoimintaansa. 

Yrityskauppatilanteissa  keskeisessä  asemassa  on  hankinnan  yhteydessä  syntyvä 

liikearvo.  Liikearvoa  on  laskentatoimen  kirjallisuudessa  tutkittu  erittäin  laajasti  ja 

siitä  on  tehty  useita  mielenkiintoisia  määritelmiä.  Churykin  (2005)  määritelmän 

mukaan  liikearvo  on  yrityskauppahinnan  ja kaupassa hankitun  nettovarallisuuden 

käyvän  arvon  erotus.  Erotuksen tarkoituksena  on heijastaa  yrityskaupan yhteydessä 

syntyvää tulevaisuuteen liittyvää lisäarvoa, mutta toisaalta se saattaa myös kuvastaa 

tilannetta,  jossa  yrityshankinnan  hankkijaosapuoli  on  maksanut  hankitusta  yhtiöstä 

ylihintaa.  

3.1.1 Yritysjärjestelyissä syntyvä liikearvo tase-eränä 

Johnson  ja  Petrone  (1998)  esittävät  tutkimuksessaan  kaksi  erilaista lähestymistapaa 

liikearvoon tase-eränä. ”Ylhäältä alas” –näkökulman (top-down perspective) mukaan 
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yrityshankinnan  yhteydessä  syntyvä  liikearvo  voidaan  nähdä  osana 

hankkijaosapuolen  kokonaisinvestointia hankinnan  kohteeseen.  Jos 

kokonaisinvestointi on lähtökohtaisesti luonteeltaan taseen omaisuuserä, on myös sen 

osakomponentit  nähtävä  omaisuuserinä. Taseessa liikearvo  edustaa  kaikkia  niitä 

kokonaisinvestoinnin  osia,  joita  ei  voida  kirjata  yksilöitynä  ja erillisinä 

omaisuuserinä  taseeseen. ”Alhaalta ylös” -näkökulma (bottom-up perspective) 

tarjoaa erilaisen lähestymistavan tarkastella liikearvoa. Siinä missä ”ylhäältä alas” -

näkökulmassa liikearvo voidaan nähdä ikään kuin yrityskauppahinnan omaisuuserille 

kohdistamattomana  jäännössummana,  ”alhaalta  ylös” -näkökulmassa  liikearvo  on 

kokonaissumma  niistä  komponenteista,  joista  liikearvo  koostuu.  Jos 

yrityskauppahinta on hankinnan kohteen nettovarallisuuden käypää arvoa suurempi, 

tällöin  hankkijaosapuoli  on  todennäköisesti  maksanut  myös  joistakin  sellaisista 

tunnistamattomista  resursseista,  joilla  on  arvoa  hankkijaosapuolelle. (Johnson  & 

Petrone 1998.) 

Laajimmillaan liikearvo  voidaan  Johnsonin  ja  Petronen (1998) mukaan  nähdä 

edustavan  yrityskauppahinnan  preemiota,  eli  sitä  osaa  kauppahinnasta,  joka  ylittää 

hankitun  varallisuuden  kirja-arvon.  Tutkijat  listaavat  kuusi  mahdollista 

komponenttia, joista laajan liikearvon voidaan ajatella koostuvan. Komponentit ovat 

seuraavat: 

(1) Hankinnan kohteen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirja-arvon erotus   

(2) Hankinnan kohteen taseeseen kirjaamattomien omaisuuserien käypä arvo   

(3) Hankinnan  kohteen  liiketoiminnan  jatkuvuuden  käypä  arvo  eli going  concern -

arvo                              

(4) Yhteenliittymän muodostamien synergiaetujen käypä arvo     

(5) Yrityskauppahinnan yliarvostus        

(6) Hankinnan kohteen omaisuuserien yliarvostus             (Johnson & Petrone 1998.) 

Tutkijoiden mukaan kaikki edellä mainitut komponentit voisivat olla ”ylhäältä alas” -

näkökulman mukaisen  laajan,  kauppahinnan  preemiota  edustavan  liikearvon  osia. 

Vastaavasti  ”alhaalta  ylös” -näkökulmassa  ainoastaan  komponentit  (3)  ja  (4)  ovat 

konseptuaalisesti osa omaisuuseränä kirjattavaa liikearvoa. Tästä liikearvosta tutkijat 

käyttävät  ydinliikearvon  (core  goodwill)  määritelmää.  Hankinnan  kohteen 
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liiketoiminnan  jatkuvuuden  (going  concern)  käyvällä  arvolla  tarkoitetaan  sitä 

lisäarvoa,    jonka  hankittu  liiketoiminta  yhtenä  toimivana  kokonaisuutena  pystyy 

tuottamaan verrattuna siihen, mitä hankitun yrityksen nettovarat yksittäin hankittuina 

pystyisivät tuottamaan. Liiketoimintojen yhdistämisen muodostamien synergiaetujen 

käypä  arvo  viittaa  sen  sijaan  niihin  taloudellisiin  hyötyihin,  joita  syntyy  yritysten 

ryhtyessä  toimimaan  uutena  yhdistyneenä  kombinaationa.  Synergiaetuja  syntyy 

silloin, kun yhdistyvät yritykset pystyvät yhdessä tuottamaan enemmän kuin mitä ne 

tuottaisivat toimiessaan erillään. Muut komponentit eivät tutkijoiden mukaan ole osa 

liikearvon  alkuperäisiä  määritelmiä,  eikä  niitä  tulisi  siten  sisällyttää  omaisuuseränä 

kirjattavaan liikearvoon. (Johnson & Petrone 1998.) 

3.1.2 Liikearvoa käsittelevät tilinpäätösstandardit  

US  GAAP:ssa yrityskauppatilanteessa  hankittujen  yhtiöiden  tai  liiketoimintojen 

yhdistelemistä  konsernitilinpäätökseen  käsittelee SFAS  141 Liiketoimintojen 

yhdistäminen -standardi. Ennen  SFAS  141:n  käyttöönottoa  US  GAAP:ssa  oli kaksi 

kilpailevaa  tapaa  käsitellä  kirjanpidossa  liiketoimintojen  yhdistäminen: 

hankintamenomenetelmä  ja  pooling- eli  yhdistelmämenetelmä.  Poolingmenetelmä 

erosi  hankintamenomenetelmästä  merkittävästi,  sillä  yhdistyvien  yhtiöiden  taseet 

yhdisteltiin kirjanpitoarvojen mukaisesti, eikä yhdistelyssä syntynyt liikearvoa. Näin 

ollen  poolingmenetelmään  ei  kuulunut  myöskään  kuoletusten  tekeminen,  sillä 

systemaattisesti  kuoletettavaa liikearvoa  ei  syntynyt lainkaan. SFAS  141:n 

mukaisesti  kaikki  liiketoimintojen  yhdistämiset  on  käsiteltävä 

hankintamenomenetelmän  avulla,  joten  standardin  käyttöönoton  myötä 

poolingmenetelmän soveltamisesta luovuttiin. (FASB 2001a.) FASB:n uudistuneessa 

kodifikaatiossa  (Accounting  Codification  System)  liiketoimintojen  yhdistäminen 

käsitellään  osiossa ACS  805  (Ernst  &  Young  2012:  12-13). Tässä  tutkielmassa 

liiketoimintojen  yhdistämisen  kirjanpitokäsittelyn  yhteydessä  käytetään  kuitenkin 

SFAS 141 -standardin nimitystä. 

Yrityskaupassa hankitun liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden käsittelyä 

ohjaa  US  GAAP:ssa  SFAS  142    Liikearvo ja  muut  aineettomat  hyödykkeet -

standardi. SFAS 142 otettiin SFAS 141:n ohella käyttöön vuonna 2001 ja se muutti 

merkittävästi  liikearvon  ja  muiden  aineettomien  hyödykkeiden  yrityskaupan 
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hankintahetken  jälkeistä  kirjanpitokäsittelyä.  Standardin  käyttöönottoon  vaikutti 

muun  muassa  aineettomien  hyödykkeiden  kasvanut  merkitys  yrityksissä  ja 

yritysjärjestelytilanteissa. Aikaisempien kirjanpitokäytäntöjen mukaan liikearvosta ja 

muista  aineettomista  hyödykkeistä  oli  tehty  kirjanpidossa  kuoletuksia  ja  aktivoitu 

tasearvo kuoletettiin taseesta enintään 40 vuoden kuluessa. SFAS 142:n käyttöönoton 

yhteydessä  systemaattisista  kuoletuksista  luovuttiin  ja  uuden  standardin  mukaisesti 

liikearvoa  ja  muita  aineettomia  hyödykkeitä ryhdyttiin  testaamaan  vähintään 

vuosittain  mahdollisen  arvonalentumisen  varalta.  (FASB  2001b.) FASB:n 

uudistuneessa  kodifikaatiossa  liikearvon arvonalentumistestaus esitellään  nykyisin 

osiossa  ACS  350. (Ernst  &  Young  2012:  19-20). Tässä  tutkielmassa  liikearvon 

arvonalentumistestauksen  yhteydessä  käytetään  kuitenkin  SFAS  142 -standardin 

nimitystä. 

IFRS:ssä  liiketoimintojen  yhdistäminen käsitellään  IFRS  3 Liiketoimintojen 

yhdistäminen -standardissa (International  Financial  Reporting  Standard  3  Business 

Combinations). SFAS  141:n  tapaan  myös  IFRS  3:n  mukaisesti  kaikki  yritysten 

yhteenliittymät käsitellään kirjanpidossa hankintamenomenetelmän avulla. IFRS 3:n 

mukaan  yrityshankinnoissa  on  aina  tunnistettava  hankkijaosapuoli  ja  näin  ollen 

omistusten  yhdistämiseen  perustuva  poolingmenetelmän  soveltaminen  on  kiellettyä 

myös  IFRS:ssä. (IASB 2004a.) Liikearvon ja  muiden  aineettomien  hyödykkeiden 

yrityskaupan  jälkeistä  kirjanpitokäsittelyä  ohjaa IFRS:ssä IAS  36 Omaisuuserien 

arvonalentuminen -standardi,  jonka  perusperiaatteena  on  SFAS  142:n  tapaan 

jaksoittainen arvonalentumistestaus. (IASB 2004b.) 

Suomen  kirjanpitolaki sallii  hankintamenomenetelmän  lisäksi  myös 

poolingmenetelmän käytön liiketoimintojen yhdistämisessä. Näin ollen suomalaisen 

menetelmän  soveltaminen  johtaa  yleensä  erilaiseen  lopputulokseen  kuin  suurten 

kansainvälisten  tilinpäätösnormistojen  säännösten  soveltaminen.  Suomalainen 

tilinpäätösnormisto eroaa kansainvälisistä tilinpäätösnormistoista myös liikearvon ja 

muiden  aineettomien  hyödykkeiden hankintahetken  jälkeisen  kirjanpitokäsittelyn 

osalta. Suomalainen  normisto  vaatii,  että  hankitusta  liikearvosta  tehdään 

suunnitelman  mukaisia  poistoja,  kun  kansainvälisissä  tilinpäätösnormistoissa  on 

siirrytty arvonalentumistestaukseen  ja  systemaattisista kuoletuksista on  luovuttu. 

(Kallunki et al. 2008: 48-49.)  
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Vaikka  erityisesti  US  GAAP:n  ja  IFRS:n  liikearvostandardit  ovat  konseptuaalisesti 

lähellä  toisiaan,  on  standardien  soveltamisessa  myös  eroja.  Näitä  eroja  käsitellään 

tarkemmin tämän tutkielman luvussa 3.3.5. 

3.2 Liikearvon syntyminen ja aktivointi SFAS 141:n mukaisesti 

3.2.1 Hankintamenomenetelmän soveltaminen 

Yrityksen on kaupan tai muun vastaavan liiketoimen yhteydessä arvioitava kyseisen 

liiketoimen tosiasiallista  luonnetta.  Mikäli  kaupassa  tai  liiketoimessa  hankitut 

omaisuuserät  tai  vastattavaksi  otetut  velat  muodostavat  liiketoiminnan,  kyseessä  on 

SFAS  141 -standardin  tarkoittama  liiketoimintojen  yhdistäminen.  Mikäli  hankitut 

omaisuuserät  eivät  muodosta  liiketoimintaa,  kyseessä  on  omaisuuserän  hankinta, 

jonka kirjaamiseen on sovellettava muita tilinpäätösstandardeja. (FASB 2001a.) 

SFAS 141:n mukaisesti kaikki yrityshankinnat ja liiketoimintojen yhdistämiset tulee 

kirjata  taseeseen  niin  kutsuttua  hankintamenomenetelmää  hyväksikäyttäen. 

Hankintamenomenetelmän soveltamiseksi on: 

- tunnistettava yrityskaupan hankkijaosapuoli, 

- määriteltävä yrityskaupan hankintahetki, 

- kirjattava  ja  arvostettava  yrityskaupassa  hankitut  yksilöitävissä  olevat  varat, 

vastattavaksi otetut velat sekä vähemmistön osuus hankinnan kohteessa, 

- kirjattava ja arvostettava syntynyt liikearvo tai edullinen kauppa, ja 

- määriteltävä,  mitä  tietoja  yrityskaupasta  annetaan  liitetietoina  tilinpäätösten 

lukijoille  yrityskaupan  luonteen  ja  taloudellisten  vaikutusten  arvioimiseksi 

(FASB 2001a.) 

Jotta  yrityshankinnasta  voidaan  laatia hankintamenolaskelma,  on jokaisessa 

liiketoimintojen  yhdistämisessä tunnistettava  hankkijaosapuoli.  Yleensä 

hankkijaosapuoli on se osapuoli, joka saavuttaa määräysvallan hankinnan kohteessa. 

Mikäli hankkijaosapuolen määritteleminen ei ole yksiselitteistä, tulee arvioida muita 

tekijöitä.  Yleisesti  hankkijaosapuoli  on kuitenkin se  osapuoli,  joka  hyötyy 

liiketoimintojen  yhdistämisestä  eniten. Hankkijaosapuoli  on  yleensä  myös  se 
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osapuoli,  joka antaa  maksuksi  käteis- tai  muita  rahoitusvaroja  tai  ottaa 

vastattavakseen  velkoja.  Kun  yrityskauppa  suoritetaan  osakevaihtona,  on 

hankkijaosapuoli yleensä  se  osapuoli,  joka  laskee  liikkeeseen osakkeitaan. 

Poikkeustapaus tästä on niin kutsuttu käänteinen hankinta (reverse acquisition), jossa 

ostava  osapuoli  saa  omistukseensa  hankitun  yrityksen,  mutta  laskee  samalla 

hankitulle  yritykselle  suunnatussa osakeannissa  liikkeeseen  niin  paljon  omia 

äänivaltaisia  osakkeitaan,  että  yrityskokonaisuutta  koskeva  määräysvalta  siirtyy 

hankitun yhtiön osakkeenomistajille. Menettelyn seurauksena määräysvallan saanutta 

yritystä  pidetään  kirjanpidon  näkökulmasta  yrityshankinnan  hankkijaosapuolena. 

Mikäli  määräysvallan  syntyminen  ei  vieläkään  ole  yksiselitteistä,  tulee  ottaa 

huomioon  muita  hankintaan  kuuluvia  tosiseikkoja  ja  olosuhteita  määräysvallan 

toteamiseksi  ja  hankkijaosapuolen  tunnistamiseksi.  Viitteitä  hankkijaosapuolen 

tunnistamiseksi  voivat  antaa  esimerkiksi  hankinnan  jälkeiset  suhteelliset 

äänivaltaosuudet yrityskokonaisuudessa,  syntyvän  yrityskokonaisuuden 

hallintoelimen  tai  ylimmän  johdon  kokoonpano  tai  yrityshankinnan  osapuolten 

suhteellinen koko. (FASB 2001a.)  

Yrityskaupoissa  hankintahetki on  se  hetki,  jolloin  hankkijaosapuoli tosiasiallisesti 

saavuttaa  hankinnan  kohteessa  määräysvallan.  Yleisesti  hankintahetki  on  se  hetki, 

jolloin  hankkijaosapuoli  siirtää  laillisesti  yrityskauppahinnan  myyjäosapuolelle  ja 

vastaanottaa  vastineena  yrityshankintaan  liittyvät hankinnan  kohteen omaisuus- ja 

velkaerät.  On  kuitenkin  mahdollista,  että  hankkijaosapuoli  saavuttaa  hankinnan 

kohteessa  määräysvallan  joko  ennen  tai  jälkeen  hankintahetken.  Näin  voi  olla 

esimerkiksi  silloin,  kun  kaupan  osapuolet  ovat  sopineet  kirjallisesti  määräysvallan 

siirtymisestä  jo  ennen  kaupantekohetkeä.  Hankkijaosapuolen  tehtävänä  on  arvioida 

kaikkia  yritysjärjestelytilanteeseen  liittyviä  olosuhteita hankintahetkeä 

määriteltäessä. Joissakin  tapauksissa  yrityskauppa  saatetaan  toteuttaa myös 

useammassa  kuin  yhdessä  erässä  eli  niin  kutsuttuna vaiheittaisena  hankintana.  

Vaiheittaisessa  hankinnassakin hankintahetki  on  se  hetki,  jolloin  hankkijaosapuoli 

saavuttaa hankinnan kohteessa määräysvallan. Kun kyseessä on vaiheittain toteutettu 

liiketoimintojen  yhdistäminen,  hankkijaosapuolen  on  hankintahetkellä arvostettava 

aikaisemmin  hankitut  osuudet  hankinnan  kohteessa  hankintahetken  mukaiseen 

käypään  arvoon.  Arvostuksessa  syntyvä  voitto  tai  tappio  on  kirjattava 

tulosvaikutteisesti. (FASB 2001a.) 
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3.2.2 Yrityskaupan hankintameno  

Yrityskauppahinta eli hankinnassa luovutetun vastikkeen arvo tulee mitata SFAS 141 

-standardia sovellettaessa käyvän arvon periaatteen mukaisesti. Yrityskauppahinta eli 

yrityshankinnan  hankintameno  on myyjäosapuolelle  siirrettävien  omaisuuserien, 

vastattavaksi  otettujen  velkojen  ja  liikkeelle  laskettavien  oman  pääoman  ehtoisien 

instrumenttien  käypien  arvojen  summa. Yrityskauppahinta  voidaan  suorittaa 

esimerkiksi  käteisellä,  muina  varoina,  liiketoimintaa  luovuttamalla,  ehdollisena 

lisäkauppahintana,  osakkeiden  eri  muotoina,  optioina,  warrantteina  tai  osuuksina 

muista  yrityksistä.  Kauppahinta  voi  sisältää  esimerkiksi  sellaisia  hankkijaosapuolen 

omaisuus- ja  velkaeriä,  jotka  ovat  hankintahetkellä  kirjattuina  hankkijaosapuolen 

taseeseen  kirja-arvoin  ja  eroavat  kyseisten  erien  käyvistä  arvoista.  Tällöin 

hankkijaosapuolen  on  kirjattava  arvostuseroista  johtuvat  voitot  tai  tappiot 

tulosvaikutteisesti.  Joissakin  tapauksessa  maksettava  kauppahinta  jää  syntyneeseen 

yrityskokonaisuuteen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kauppahintaa ei makseta 

yrityksen entisille omistajille vaan yritykselle itselleen. Tällöin hankkijaosapuolen on 

arvostettava  kyseiset  kauppahintaan  sisältyvät  omaisuus- ja  velkaerät  taseen  kirja-

arvoihin  ja  jätettävä  syntyneet  arvostukseen  liittyvät  voitto- tai  tappiokirjaukset 

tekemättä. (FASB 2001a.) 

Jos yrityskaupan hankintamenoon sisältyy mahdollisesti tulevaisuudessa maksettava 

ehdollinen  lisäkauppahinta,  on  hankkijaosapuolen  arvioitava  ehdollisen 

lisäkauppahinnan  hankintahetken  käypä  arvo  ja  huomioitava  se 

hankintamenolaskelmassa luovutetun vastikkeen osana. Hankkijaosapuolen on myös 

kirjattava  ehdollinen  lisäkauppahinta  joko  taseen  omaan  pääomaan  varana  tai 

velkana  vieraaseen  pääomaan  riippuen  ehdollisen  suorituksen  luonteesta.  (FASB 

2001a.) 

Yrityskaupassa  määräysvallan  syntymiseen  ei  aina  vaadita  yrityskauppahinnan 

siirtymistä, vaan määräysvalta voi syntyä myös muilla tavoin. Näissäkin tapauksissa 

sovelletaan liiketoimintojen yhdistämiseen hankintamenomenetelmää. Määräysvallan 

siirtyminen  ilman  kauppahinnan  suorittamista  voi  tapahtua  esimerkiksi  silloin,  kun 

hankinnan  kohde  ostaa omia  osakkeitaan  markkinoilta  synnyttääkseen 

hankkijaosapuolelle määräysvallan yrityksessä. Myös vähemmistön osakkaiden veto-
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oikeuksien lakkaaminen voi synnyttää hankkijaosapuolelle määräysvallan hankinnan 

kohteessa.  Määräysvallan  syntyminen  voi  perustua myös  pelkästään 

hankkijaosapuolen ja hankinnan kohteen väliseen sopimukseen. (FASB 2001a.) 

3.2.3 Varojen ja velkojen kirjaamis- ja arvostamisperiaatteet 

Hankkijaosapuolen  on  hankintahetkellä  kirjattava  liikearvosta  erillään  hankinnan 

kohteen  yksilöitävissä  olevat  varat,  vastattavaksi  otetut  velat  ja  mahdollinen 

vähemmistön osuus hankinnan kohteessa. Edellä mainittujen omaisuus- ja velkaerien 

arvostaminen  suoritetaan  SFAS  141:n arvostamisperiaatteen  mukaisesti käypiin 

arvoihin.  Jotta  varat  ja  velat  voidaan  kirjata,  on  niiden  vastattava  FASB:n 

Tilinpäätöksen ominaisuudet -lausunnon (FASB Concept Stamenent No. 6, Elements 

of  Financial  Stamenets)  mukaisia varojen  ja  velkojen  määritelmiä.  FASB:n 

määritelmien  mukaan  hankkijaosapuolen  ei  esimerkiksi  tarvitse  kirjata 

hankintahetken  veloiksi  niitä  kustannuksia,  jotka  mahdollisesti  syntyvät 

tulevaisuudessa  hankinnan  kohteessa  tehtävistä  uudelleenjärjestelytoimenpiteistä. 

Potentiaalisia  tulevaisuudessa  aiheutuvia  kustannuksia  ei  siis  huomioida 

hankintahetkellä,  vaan  mahdollisesti  hankintahetkeä  seuraavissa  tilinpäätöksissä 

muiden tilinpäätösstandardien edellyttämällä tavalla. FASB:n kirjaamisperiaatteiden 

mukaan hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen 

tulee lisäksi olla osa sitä kokonaisuutta, jonka hankkijaosapuoli ja hankinnan kohde 

ovat  yritysjärjestelyä  koskevassa  liiketoimessa  vaihtaneet.  Jos  omaisuus- tai 

velkaerät  liittyvät  joihinkin  muihin  erillisiin  liiketoimiin  kuin  kyseiseen 

yritysjärjestelyyn tai omaisuus- ja velkaerien vaihtoon, tulee näitä erillisiä liiketoimia 

käsitellä muiden tilinpäätösstandardien kuin SFAS 141:n avulla. (FASB 2001a.) 

Kirjaamisperiaatteiden  ja -ehtojen  soveltamisesta  voi  seurata,  että  hankintahetkellä 

hankkijaosapuoli  saattaa  kirjata  ja  arvostaa  myös  sellaisia  omaisuus- ja  velkaeriä, 

joita ei ole aiemmin kirjattu tilinpäätökseen. Tällaisia eriä voivat olla muun muassa 

hankitut  aineettomat  hyödykkeet, kuten  brändinimi,  patentti  tai  asiakassuhde. 

Myyjäosapuoli  ei  välttämättä  ole  kirjannut  näitä  eriä  aiemmin,  koska  erät  ovat 

sisäisesti synnytettyjä ja eriin liittyvät kustannukset on mahdollisesti kirjattu suoraan 

kuluksi. Lisäksi  hankkijaosapuolen  on hankintahetkellä luokiteltava hankitut 

yksilöitävissä olevat  varat  ja  vastattavaksi  otetut  velat.  Luokittelussa  on  otettava 
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huomioon  hankintahetkellä  vallitsevat  taloudelliset  olosuhteet,  kuten  esimerkiksi 

omaisuus- ja  velkaeriä  koskevien  sopimusten  sisältö  ja voimassaolevat  kirjanpidon 

periaatteet.  Luokittelulla on vaikutusta siihen, käsitelläänkö hankittuja omaisuus- ja 

velkaeriä  hankinnan  jälkeen  SFAS  141:n  vai  jonkin  muun  standardin  mukaisesti. 

SFAS 141:n mukaan esimerkiksi kaupankäynnin kohteena olevat, myytävissä olevat 

tai  erääntymispäivään asti  pidettävät rahoitusarvopaperit ja johdannaissopimukset 

ovat  esimerkkejä  sellaisista  omaisuus- ja  velkaeristä,  joita  luokittelun  perusteella 

tulisi  käsitellä  hankinnan  jälkeen  muiden  tilinpäätösstandardien  mukaisesti. (FASB 

2001a.) 

SFAS 141 sisältää myös joitakin poikkeuksia edellä mainittuihin varojen ja velkojen 

kirjaamis- ja  arvostamisperiaatteisiin.  Poikkeus  kirjaamisperiaatteeseen  on 

ehdollisten  varojen  ja velkojen  kirjaaminen taseeseen  hankintahetkellä.  Ehdollisten 

varojen  ja velkojen  käsittelyä  säätelee  US  GAAP:ssa  FAS  5 -standardi  (FASB 

Statement  No. 5  Accounting  for  Contingencies).  Standardin  mukaan  ehdollisuus 

tässä  yhteydessä  tarkoittaa  sellaista  voittoon  tai  tappioon  liittyvää  epävarmuutta, 

jonka toteutuminen varmistuu lopulta, kun yksi tai useampi tulevaisuuden tapahtuma 

toteutuu tai jää toteutumatta. FAS 5:n mukaisia vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta 

ratkaistaessa  sitä,  mitkä  ehdolliset  varat  ja velat  kirjataan  hankintahetkellä.  SFAS 

141:n mukaan hankkijaosapuolen on hankintahetkellä kirjattava käyvin arvoin kaikki 

sellaiset ehdolliset varat ja velat, jotka ovat sopimuksiin perustuvia. Kaikkien muiden 

ehdollisten  varojen  ja velkojen  osalta  hankkijaosapuolen  on  arvioitava  ehdollisen 

tapahtuman  todennäköisyyden  mahdollisuutta  hankintahetkellä.  Mikäli  ehdollisen 

varan tai velan syntyminen tulevaisuudessa on todennäköisempää kuin toteutumatta 

jääminen,  on  hankkijaosapuolen  kirjattava  tällainen  ehdollinen varallisuus- tai 

velkaerä hankintahetken  käyvin  arvoin  taseeseen. Poikkeuksia kirjaamis- ja 

arvostamisperiaatteisiin  ovat lisäksi muun  muassa  laskennallisiin  verosaamisten  ja 

verovelkojen,  työsuhde-etuuksien,  myyjän  mahdollisten  korvausvelvoitteiden, 

osakeperusteisten  maksujen  ja  myytävissä  olevien  omaisuuserien  käsittely 

hankintahetkellä.  (FASB  2001a.)  Näiden  poikkeusten  käsittely  ei  ole  kuitenkaan  

tämän tutkielman kannalta keskeistä.  
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3.2.4 Yrityskauppahinnan allokaatio 

Yrityskauppahinnan  allokaatio  eli  kohdistaminen  hankituille  yksilöitävissä  oleville 

varoille ja vastattavaksi otetuille veloille suoritetaan SFAS 141:n mukaisesti käypiin 

arvoihin. Käypä arvo on määritelty FAS 157 (FASB Statement No. 157, Fair Value 

Measurements)  lausunnossa  seuraavasti:  ”Käypä  arvo  on  se  rahamäärä,  joka 

saataisiin  omaisuuserän  myynnistä  tai  jolla  velkaerä  voitaisiin  siirtää  järjestyneessä 

liiketoimessa markkinaosapuolten välillä hankintahetkellä”. (FASB 2001a.) Käyvän 

arvon määritelmä kuvastaa tilannetta, jossa sekä ostaja että myyjä ovat hypoteettisia 

kaupan  osapuolia  eivätkä tiettyjä  ennalta  määriteltyjä  kaupan  osapuolia. Tästä 

johtuen  esimerkiksi  juuri  tietyille  ostajille  ja  myyjille  ominaisten  erityispiirteiden, 

kuten  mahdollisten  synergia- tai  muiden  liiketoimessa  saavutettavien  hyötyjen, 

olemassaoloa ei oteta huomioon. (Halonen et al. 2006: 64-65.) Hankkijaosapuolen on 

lisäksi arvostettava  määräysvallattomien  omistajien  osuus  hankinnan  kohteessa 

hankintahetken  käypään  arvoon.  Jos  hankinnan  kohteen  osakkeet  ovat  aktiivisen 

kaupankäynnin kohteena, on määräysvallattomien omistajien osuuden käyvän arvon 

määrittäminen  yksinkertaista.  Mikäli  aktiivisia  markkinoita  ei  ole,  tulee  käypä  arvo 

määrittää muita arvonmääritystekniikoita hyväksikäyttäen. (FASB 2001a.) 

Yritysjärjestelytilanteissa  merkittävässä  roolissa  ovat  usein  hankinnan kohteen 

aineettomat  hyödykkeet.  SFAS  141:n  mukaan  hankkijaosapuolen  onkin 

hankintahetkellä  kirjattava  ja  arvostettava  liikearvosta  erillään  yksilöitävissä  olevat 

aineettomat  hyödykkeet.  Aineeton  hyödyke  on  yksilöitävissä,  mikäli  se  on  joko 

erotettavissa  oleva  tai  sopimukseen  tai  muuhun  lailliseen  oikeuteen  perustuva. 

Erotettavuus  tarkoittaa  sitä,  että  aineeton  hyödyke  voidaan  erottaa  tai  jakaa 

hankinnan kohteesta ja myydä, siirtää, lisensoida, vuokrata tai vaihtaa. SFAS 141:ssä 

on  listattu  esimerkkejä  sellaisista  aineettomista  hyödykkeistä,  jotka  voivat  täyttää 

standardin  mukaiset  yksilöitävyyskriteerit.  Esimerkkejä  yrityskaupan  yhteydessä 

esiintyvistä  aineettomista  hyödykkeistä  ovat  muun  muassa  tavaramerkki, internetin 

domain -nimi,  asiakaslista,  tilauskanta,  leasingsopimus,  lisensointisopimus, 

markkinointisopimus,  franchisingsopimus,  patentoitu  teknologia  tai 

tietokoneohjelma. Mikäli  aineeton  hyödyke  ei  täytä  SFAS  141:n  mukaista 

yksilöitävyyden  määritelmää,  ei  sitä  voida  kirjata  hankintahetkellä  liikearvosta 

erillään. 
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3.2.5 Liikearvo ja edullinen kauppa 

SFAS  141:n  mukaan  hankkijaosapuoli  kirjaa  hankintahetkellä  syntyvän  liikearvon 

hankintamenolaskelmaan, joka koostuu osista (a) ja (b) seuraavalla tavalla: 

(a) Seuraavien komponenttien kokonaissumma:   

 (1) Luovutetun vastikkeen käypä arvo   

 (2) Vähemmistön osuuden käypä arvo hankinnan kohteessa 

 (3) Vaiheittain toteutetussa yritysjärjestelytilanteessa aikaisemmin  

       hankittujen pääomaosuuksien hankintahetken käypä arvo 

(b)  Yksilöitävissä  olevien  varojen  ja  vastattavaksi  otettujen  velkojen  nettoarvo 

käyvin arvoin mitattuna (FASB 2001a.) 

Liikearvo syntyy SFAS 141:n mukaisessa hankintamenolaskelmassa osien (a) ja (b) 

erotuksena.  Syntyvän  liikearvon  määrään  vaikuttaa  siis  monta  eri  tekijää,  kuten 

maksettavan yrityskauppahinnan suuruus, vähemmistön osuus hankinnan kohteessa, 

aikaisemmin hankitut pääomaosuudet ja erityisen tärkeänä osana hankinnan kohteen 

käypiin  arvoihin  arvostettu  nettovarallisuus  eli  se,  mistä  yrityskaupassa  maksetaan. 

(FASB 2001a.) 

Joissakin  yritysjärjestelytilanteissa  liikearvoa  ei  synny  hankintamenolaskelmassa 

osien  (a)  ja  (b)  erotuksena,  vaan  osa  (b)  onkin  arvoltaan  suurempi  kuin  osa  (a). 

Tällöin  kyseessä  on  niin  kutsuttu  edullinen  kauppa (bargain  purchase).  Jos 

hankintamenolaskelma  osoittaa  edullisen  kaupan  syntymistä,  on  hankkijaosapuolen 

uudelleenarvioitava  hankintamenolaskelman  eri  osien  sisältöä,  kuten  esimerkiksi 

hankinnan  kohteen  nettovarallisuuden  käypää  arvoa  ja  hankintamenon  eli 

yrityskauppahinnan  suuruutta.  Jos  uudelleenarvioinninkin  jälkeen 

hankintamenolaskelma  osoittaa  edullisen  kaupan  syntymistä,  on  hankkijaosapuolen 

välittömästi  kirjattava  syntynyt  voitto  tulosvaikutteisesti.  Edullinen  kauppa  voi 

käytännössä  syntyä  esimerkiksi  tilanteessa,  jossa  myyjäosapuoli  joutuu  myymään 

liiketoimintansa pakon edessä. (FASB 2001a.) 
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3.2.6 Tarkasteluajanjakso ja muutokset hankintamenolaskelmaan 

Yrityshankintaan liittyvää  kirjanpitoa  ei aina saada  valmiiksi  ennen sen  tilikauden 

päättymistä, johon yrityshankinta sisältyy. Näissä tapauksissa hankkijaosapuolen on 

ainakin  osittain  käytettävä  arvioita yrityshankinnan kirjaamisessa hankintahetkellä. 

Tästä  johtuen yritysjärjestelytilanteisiin  liittyy  tarkasteluajanjakso,  jonka  aikana 

hankkijaosapuoli  voi  tehdä muutoksia  hankintamenolaskelmaan  ja  sen 

komponenttien sisältöön. Tarkasteluajanjakson aikana hankkijaosapuolen on tehtävä 

muutoksia  aiemmin  esittämiinsä  arvioihin  heijastaakseen  paremmin  sellaisia 

muuttuneita  olosuhteita,  joiden  olemassaolo  hankintahetkellä  olisi  muuttanut 

hankintahetken  kirjanpitokäsittelyä.  Tarkasteluajanjakson  aikana  hankkijaosapuolen 

tulee  myös  kirjata  uusia  omaisuus- tai  velkaeriä,  jos  niiden  olemassaolosta  saadaan 

viitteitä, ja  mikäli  erien  olemassaololla  olisi  ollut  vaikutusta  hankintahetken 

alkuperäiseen  hankintamenolaskelmaan. SFAS  141:n  mukaan  tarkasteluajanjakso 

päättyy  heti,  kun  hankkijaosapuoli  saa  tietoonsa kaikki  ne tarpeelliset  asiat,  jotka 

hankintahetkellä  olivat  vielä  epäselviä  tai  jos  hankkijaosapuolen  mielestä 

yritysjärjestelyyn  liittyvää  uutta  tietoa  ei  enää  tarvita.  Tarkasteluajanjakson 

enimmäispituus  on  kuitenkin  maksimissaan  yhden  vuoden  mittainen 

hankintahetkestä luettuna. (FASB 2001a.) 

Tarkasteluajanjakson  aikana  tehtävillä  muutoksilla  on  vaikutus 

hankintamenolaskelman osien sisältöön ja siten myös syntyvän liikearvon määrään. 

Yritysjärjestelyn  yhteydessä  syntyvän  liikearvon  määrä  kasvaa,  jos 

tarkasteluajanjakson  aikana  hankittujen  velkaerien  osuus  hankintamenolaskelmassa 

kasvaa. Vastaavasti, jos hankitut omaisuuserät ovat alkuperäistä arviota suuremmat, 

pienenee syntyneen  liikearvon  määrä.  Tarkasteluajanjakson  aikana  tehtävät 

muutokset  kirjataan ikään  kuin kirjaukset  suoritettaisiin  hankintahetkellä. 

Tarvittaessa  hankkijaosapuolen  on  siis  esittävä  edellisiin  tilikausiin  liittyvää 

informaatiota  tilinpäätöksessään, mikäli  tehdyt  muutokset  vaikuttavat  näiden 

tilikausien  tapahtumiin.  Tarkasteluajanjakson  päättymisen  jälkeen  muutoksia 

yritysjärjestelyn  alkuperäisiin  hankintahetken  kirjauksiin  voi  tehdä  kuitenkin 

ainoastaan virheisiin vedoten. (FASB 2001a.) 
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3.3 SFAS 142:n mukainen liikearvon arvonalentumistestaus 

3.3.1 Siirtyminen kuoletuksista arvonalentumistestaukseen 

Osana tilinpäätösnormistojen pyrkimystä siirtyä kohti tasekeskeisempää taloudellista 

raportointia myös liikearvon kirjanpitokäsittely on kokenut murroksen. Aikaisemmin 

US  GAAP:ssa  yrityskaupoissa  hankittu  liikearvo  poistettiin  taseesta  kuoletuksina 

enintään  40  vuoden  aikana.  Menetelmän  soveltaminen  ei  edellyttänyt  subjektiivista 

arvonmääritystä,  vaan  kirjausmenettely oli  kaikille  yrityksille  identtinen. 

Menetelmällä oli  kuitenkin  heikkoutensa. Esimerkiksi  onnistuneita  yrityskauppoja 

toteuttavat  yritykset  joutuivat  kuoletusten  kautta  kirjaamaan  alas  liikearvoa,  vaikka 

liikearvon  arvo  ei  todellisuudessa  olisikaan  alentunut  tai  se  olisi  jopa  kasvanut. 

Toisaalta  huonosti menestyvät  ja  heikosti  yrityskauppoja  toteuttavat  yritykset 

pystyivät  raportoimaan  kuoletuksina  huomattavasti  pienempiä  arvonalentumisen 

kustannuksia  kuin  mikä  liikearvon  todellinen  arvonalentuminen  oli.  (Kim et  al. 

2012.) 

Aineettomista  hyödykkeistä  on  tullut  merkittävä  resurssi  useille  yrityksille  ja 

aineettomat  hyödykkeet  muodostavatkin  keskeisen  osuuden  yrityskaupoissa 

hankituista  varoista. Johtuen  aineettomien  hyödykkeiden  kasvaneesta  merkityksestä 

taloudessa, myös  FASB  totesi,  että  liikearvon  ja  aineettomien  hyödykkeiden 

kirjanpitokäsittelyä  oli  uudistettava.  FASB:n  näkemyksen  mukaan 

tilinpäätösinformaation  lukijat  eivät  enää  kokeneet  liikearvosta  tehtäviä 

systemaattisia  kuoletuksia  riittävän  informatiivisina sijoituskohteiden 

arvonmäärityksen  kannalta. FASB:n  uudistamisprojektin  seurauksena  nykyisin US 

GAAP:ssa  liikearvon ja  muiden  aineettomien  hyödykkeiden aktivoinnin  jälkeistä 

kirjanpitokäsittelyä  ohjaa  SFAS  142 -standardi. Standardi  otettiin  käyttöön  vuonna 

2001  ja  se  korvasi  aiemmin  kyseisten  omaisuuserien  käsittelyä  säädelleen  APB  17 

(APB Opinion No. 17 Intangible Assets) -lausunnon. (FASB 2001b.)  

SFAS  142:n  käyttöönotto  muutti  merkittävästi  liikearvon  kirjanpitokäsittelyä,  sillä 

käyttöönoton  yhteydessä  luovuttiin  liikearvon  systemaattisista  kuoletuksista. APB 

17:n  mukaan  liikearvo  ja  kaikki  muut  aineettomat  hyödykkeet  nähtiin  tase-erinä, 

joilla on tietty taloudellinen vaikutusaika. SFAS 142 lähestyy näitä omaisuuseriä eri 
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näkökulmasta  ja  katsoo,  että  liikearvon  ja  useiden  aineettomien  hyödykkeiden 

taloudellinen  vaikutusaika  on  ennalta  rajoittamaton.  Tästä  syystä  rajoittamattoman 

taloudellisen vaikutusajan liikearvosta ja aineettomista hyödykkeistä ei SFAS 142:n 

mukaisesti tehdä kuoletuksia,  vaan kyseisiä omaisuuseriä on  testattava 

arvonalentumisen  varalta vähintään  vuosittain. Sen  sijaan  niistä  aineettomista 

hyödykkeistä, joille  on  määriteltävissä  tietty taloudellinen  vaikutusaika,  tehdään 

edelleen  kuoletuksia.  Jatkossa  kuoletuksille  ei  ole  säädetty  kuitenkaan  määräaikaa, 

joka APB 17:ssa oli 40 vuotta.  FASB:n mukaan liikearvon ja muiden aineettomien 

hyödykkeiden  kirjanpitokäsittelyn  muuttaminen parantaa  taloudellista  raportointia, 

koska standardin soveltamisen seurauksena syntyvät taloudelliset raportit ilmentävät 

paremmin aineettomien  hyödykkeiden  ja  liikearvon todellisia  taloudellisia 

vaikutuksia.  Lisäksi  standardin  säännösten  perusteella  liitetietoina  annettavat  tiedot 

auttavat  sijoittajia  ymmärtämään  paremmin  kyseisten  omaisuuserien  tulonodotuksia 

ja  niissä  tapahtuvia  muutoksia.  Tämän  seurauksena  sijoittajien  kyky  arvioida 

kyseisten omaisuuserien kannattavuutta ja synnyttämiä kassavirtoja paranee. (FASB 

2001b.)  

Tämän  tutkielman  keskiössä  on  erityisesti  SFAS  142:n  mukainen  liikearvon 

arvonalentumistestaus. Tästä syystä muiden aineettomien hyödykkeiden aktivoinnin 

jälkeinen kirjanpitokäsittely  ei  ole  tämän  tutkielman laaja-alaisen tarkastelun 

kohteena. 

3.3.2 Arvonalentumistestauksen suorittaminen ja vaiheet 

SFAS  142  tarjoaa  ohjeistusta  liikearvon arvonalentumisen  arvioimiseen  ja 

mittaamiseen.  Standardin  mukaisesti  liikearvoa  on  testattava  arvonalentumisen 

varalta vähintään vuosittain. Liikearvon arvonalentumistestaus suoritetaan yrityksen 

raportoivien yksiköiden tasolla. Standardin määritelmän mukaan raportoiva yksikkö 

on  yrityksen  operatiivinen  segmentti  tai  sen  komponentti.  Operatiivisen  segmentin 

komponentti  on  raportoiva  yksikkö,  mikäli  komponentti itsessään  muodostaa 

liiketoiminnan.  Toisaalta, jos  operatiivisen  segmentin  kahdella  tai  useammalla 

komponenteilla  on  samankaltaisia  ominaisuuksia,  tulee  näistä  komponenteista 

muodostaa ainoastaan yksi  raportoiva  yksikkö. Standardi  edellyttää,  että 

yrityskaupassa  hankitut  omaisuus- ja  velkaerät  on  kohdistettava  hankintahetkellä 
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yrityksen  raportoiville  yksiköille tulevaisuudessa  suoritettavan 

arvonalentumistestauksen toteuttamiseksi. Omaisuus- tai velkaerä voidaan kohdistaa 

tietylle  raportoivalle  yksikölle,  jos  omaisuuserää  käytetään  tai  jos  velkaerä  liittyy 

kyseisen  raportoivan  yksikön  toimintaan. Raportoivalle  yksikölle  kohdistetuilta 

omaisuus- ja  velkaeriltä  edellytetään  lisäksi,  että  niiden  olemassaolo  vaikuttaa 

kyseisen raportoivan yksikön käyvän arvon määritykseen. Arvonalentumistestauksen 

suorittamiseksi yrityskaupassa hankittu liikearvo on lisäksi kohdistettava yhdelle tai 

useammalle yrityksen raportoivalle yksikölle hankintahetkellä. Liikearvon kohdistus 

tulee suorittaa niille yrityksen raportoiville yksiköille, jotka todellisuudessa hyötyvät 

yrityskaupan synnyttämistä synergioista. (FASB 2001b.)  

Liikearvon  arvonalentumistestaus  on SFAS  142:n mukaan  kaksivaiheinen  prosessi, 

jonka ensimmäisen vaiheen tavoitteena on havaita mahdollinen arvonalentuminen ja 

toisessa  vaiheessa mitata  kirjattavan  arvonalentumistappion  suuruus. 

Arvonalentumistestauksen  ensimmäisessä  vaiheessa  yrityksen  raportoivan  yksikön 

käypää  arvoa  verrataan  yksikön  kirja-arvoon,  joka  sisältää  myös  liikearvon. Jos 

raportoivan yksikön käypä arvo on sen kirja-arvoa suurempi, ei raportoivan yksikön 

liikearvon arvon katsota alentuneen eikä testauksen toista vaihetta tarvitse suorittaa. 

Jos  sen  sijaan  raportoivan  yksikön  kirja-arvo  on  käypää  arvoa  suurempi,  tulee 

testauksen  toinen  vaihe  suorittaa  mahdollisen  arvonalentumistappion  mittaamiseksi. 

(FASB 2001b.) 

Testauksen toisessa  vaiheessa yrityksen  on  määriteltävä  liikearvon  epäsuora  käypä 

arvo  samalla  tavalla  kuin  liikearvo  määritellään  yritysjärjestelytilanteen  yhteydessä 

hankintamenomenetelmää  hyväksikäyttäen.  Käytännössä  yrityksen  on  kohdistettava 

raportoivan  yksikön  käypä  arvo  mahdollisimman  tarkasti  yksikön  omaisuus- ja 

velkaerille ikään kuin raportoiva yksikkö olisi hankittu yrityskaupassa ja raportoivan 

yksikön  käypä  arvo  vastaisi  yrityskaupan  hankintamenoa. Kohdistamisessa  se 

raportoivan  yksikön käyvän  arvon  osuus,  mikä  jää  kohdistamatta  omaisuus- tai 

velkaerille,  on  liikearvon  epäsuora käypä arvo. Saatua  arvoa  verrataan  seuraavaksi 

raportoivan  yksikön  liikearvon  kirja-arvoon.  Mikäli raportoivan  yksikön  liikearvon 

kirja-arvo  on yksikön liikearvon epäsuoraa käypää  arvoa  suurempi,  tulee  kirjata 

arvojen  erotuksen  suuruinen  arvonalentumistappio  tulosvaikutteisesti.  Kirjattava 

arvonalentumistappio  ei  voi  olla  suurempi  kuin yksikön liikearvon  kirja-arvo 
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taseessa. Yksikön  liikearvon  uusi  kirja-arvo  taseessa  on  arvonalentumista  edeltävä 

kirja-arvo  vähennettynä  arvonalentumistappiolla. Yrityksen  raportoivien  yksiköiden 

arvonalentumistappiot  lasketaan  lopuksi  yhteen  ja  yhteissumman  suuruinen 

arvonalentumistappio  kirjataan  tulokseen. SFAS  142 -standardi  kieltää  liikearvosta 

tehdyn  arvonalentumistappion  palauttamisen  myöhemmin,  jos  arvon  havaitaan 

myöhemmin nousseen. (FASB 2001b.) 

3.3.3 Käypien arvojen rooli arvonalentumistestauksessa 

SFAS  142:n  mukaisessa  arvonalentumistestauksessa  käyvän  arvon  käsitteellä  on 

keskeinen rooli. Standardin mukaan omaisuuserän käypä arvo on se rahamäärä, jolla 

omaisuuserä voitaisiin ostaa tai myydä arvostushetkellä kahden halukkaan osapuolen 

välisessä  normaalissa  liiketoimessa,  jossa  ei  ole  kyse  esimerkiksi  pakkomyynnistä. 

Velkaerien osalta käypä arvo on puolestaan se rahamäärä, jolla velka voitaisiin ottaa 

vastattavaksi tai jolla velka voitaisiin sovitella osapuolten välillä arvostamishetkellä. 

Raportoivan  yksikön  käypä  arvo  tarkoittaa  siis  sitä  rahamäärää,  jolla  yksikkö 

kokonaisuutena  voitaisiin  ostaa  tai  myydä liiketoimessa  halukkaiden  osapuolten 

kesken. (FASB 2001b.) 

SFAS  142:n  mukaan käyvän  arvon  paras  indikaattori  on  aktiivisilla  markkinoilla 

noteeratun arvopaperin markkinahinta, jota tulisikin käyttää käyvän arvon perusteena  

silloin,  kun markkinahinta  on  saatavilla.  On  kuitenkin  mahdollista,  että  yksittäisen 

arvopaperin  markkinahinnasta  johdettu yksittäisen raportoivan  yksikön  arvostus  ei 

kuvasta kovinkaan tarkasti kyseisen yksikön muodostaman kokonaisuuden todellista 

käypää arvoa. Tästä syystä raportoivan yksikön käyvän arvon mittaamiseksi voidaan 

käyttää  myös  muita  arvostusperiaatteita  kuin  noteerattuja  markkinahintoja.  Silloin, 

kun  noteerattuja hintoja ei  ole  saatavilla  tai  ne  eivät  kuvasta  hyvin  kokonaisuutta, 

tulee SFAS 142:n mukaan  käypien arvojen mittaamiseksi käyttää parasta saatavilla 

olevaa  informaatiota.  Tällä  viitataan  muun  muassa  vastaavien  omaisuus- tai 

velkaerien  markkinaperusteisten  hintojen  ja  muiden  arvonmääritysmenetelmien 

hyväksikäyttöön  käypien  arvojen  saamiseksi. Standardin  ohjeistuksen mukaan 

omaisuus- ja velkaerien ryhmän, kuten raportoivan yksikön, nykyarvon mittaamiseen 

perustuva  arvonmääritysmenetelmä on  usein  paras  vaihtoehto  käypien  arvojen 

määrittelemiseksi.  Standardin  mukaan  nykyarvomenetelmään  sisältyvän 
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tulevaisuuden  kassavirtojen  estimoinnin tulee  olla  yhdenmukaista  käyvän  arvon 

mittaamisen tavoitteen kanssa. Näin ollen tulevaisuuden kassavirtojen estimoinnissa 

käytettävien  oletusten  tulisi  olla  sellaisia,  joita  yrityksen  ulkopuoliset 

markkinaosapuolet myös käyttäisivät  estimoidessaan  käypiä  arvoja.  Standardi  sallii 

kuitenkin  myös  itse  muodostettujen  estimaattien  hyväksikäytön  silloin,  kun 

ulkopuolisen  arvion  hankkiminen  olisi  yritykselle liian  työlästä  ja  kallista. (FASB 

2001b.) 

3.3.4 Arvonalentumistestauksen ajankohta  

SFAS  142:n  mukaan  liikearvoa  on  testattava arvonalentumisen  varalta 

lähtökohtaisesti  vuosittain.  Vuosittainen  arvonalentumistestaus  voidaan  suorittaa 

koska  tahansa  tilikauden  aikana  edellyttäen,  että  testaus  suoritetaan  samaan  aikaan 

jokaisena  vuonna.  Testaus  voidaan  myös  suorittaa  eri  raportoiville  yksiköille  eri 

aikoihin. (FASB 2001b.) 

Tiettyjen  kriteerien  täyttyessä  raportoivan  yksikön  käypä  arvo  voidaan  suoraan 

johtaa  edellisestä  vuodesta,  jolloin  muita  arvonalentumistestaukseen  liittyviä 

toimenpiteitä ei tarvitse suorittaa. Nämä kriteerit ovat seuraavat: 

- Omaisuus- ja  velkaerät,  jotka  muodostavat  raportoivan  yksikön,  eivät  ole 

muuttuneet merkittävästi sitten edellisen käyvän arvon määrittelyn 

- Edellisen  käyvän  arvon  määrittelyn  yhteydessä  raportoivan  yksikön  käypä 

arvo ylitti vastaavan kirja-arvon merkittävällä marginaalilla 

- Mahdollisuus sille, että raportoivan yksikön käypä arvo olisi vastaavaa kirja-

arvoa pienempi, on epätodennäköinen ja kaukainen (FASB 2001b.) 

Vuosittaisten arvonalentumistestien lisäksi liikearvoa on tarvittaessa testattava myös 

useammin, mikäli  tapahtuu  jokin  sellainen  tapahtuma  tai  olosuhdemuutos,  jonka 

käydessä  toteen  on  todennäköistä,  että  liikearvon  käypä  arvo  laskee  alle  sen  kirja-

arvon. SFAS 142:n mukaan esimerkkejä tällaisista tapahtumista ovat muun muassa: 

- Merkittävä haitallinen muutos toimintaympäristön laillisissa tekijöissä 

- Lainsäätäjäelimen haitallinen toimi tai arvio 
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- Odottamaton kilpailutilanne 

- Yrityksen avainhenkilöiden menettäminen 

- Odotus,  jonka  mukaan  raportoiva  yksikkö  tai  sen  merkittävä  osa  tullaan 

todennäköisimmin myymään tai muuten luopumaan 

- Arvonalentumistappion kirjaaminen tilinpäätökseen tytäryrityksessä, joka on 

osa raportoivaa yksikköä (FASB 2001b.) 

Yrityksen  tulee  jatkuvasti  arvioida  mahdollisia  tapahtumia  ja  merkkejä,  jotka 

saattavat  indikoida  liikearvon  mahdollisesta  arvonalentumisesta.  Esimerkiksi 

yrityksen osakkeen arvonalentuminen yrityskaupan jälkeen tai oman pääoman kirja-

arvoa  alempi  markkina-arvo  saattaa  ennakoida  liikearvon  arvonalentumisesta. 

Kyseiset  mahdolliset  arvonalentumisen  indikaatiot  eivät  kuulu  SFAS  142:n 

tarjoamiin  esimerkkeihin,  mutta  ovat  helposti  esimerkiksi  tilintarkastajien 

havaittavissa. (Churyk 2005.) 

3.3.5 Tilinpäätösnormistojen merkittävimmät erot  

Merkittävimpien kansainvälisten tilinpäätösstandardien asettamisesta vastaavat tahot 

FASB ja IASB ovat erityisesti viime vuosikymmenen aika ilmaisseet halukkuutensa 

lähentyä  toisiaan  yhdenmukaistamalla  keskeisten  tilinpäätösstandardien  sisältöä. 

Tilinpäätösnormistojen konvergoitumisen arvioidaan yhä jatkuvan tulevaisuudessa ja 

keskittyvän  erityisesti  niihin  eroihin  ja  aihealueisiin,  joissa  tilinpäätösnormistot 

näkevät  kaikista  merkittävimmät  kehitystarpeet.  Konvergoitumisen  myötä  eri 

tilinpäätösnormistojen  asettamista  standardeista  arvioidaan  tulevan  sisällöltään 

aiempaa samankaltaisempia, mutta toisaalta myös eroja standardien välillä tulee yhä 

esiintymään. (Ernst & Young 2012: 2.) 

Liiketoimintojen yhdistämistä käsittelevä ohjeistus edustaa ensimmäistä merkittävää 

konvergoitumisprosessia  FASB:n  ja  IASB:n  välillä. Yhdentymisen  myötä 

liiketoimintojen  yhdistämistä  käsittelevät IFRS:n  IFRS  3 -standardi ja  US  GAAP:n 

SFAS 141 (nykyisin ASC 805) ovat perusperiaatteiltaan lähes identtiset. Molemmat 

tilinpäätösnormistot  edellyttävät  muun  muassa  liiketoimintojen  yhdistämisen 

kirjaamista  hankintamenomenetelmän  avulla,  eikä  poolingmenetelmän  käyttö  ole 
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enää  sallittua.  Myös  hankittujen  varojen  arvostaminen  tapahtuu  molemmissa 

normistoissa käypiin arvoihin. (Ernst & Young 2012: 12.) 

Yhdentymisestä huolimatta standardien välillä on kuitenkin myös merkittäviä eroja. 

Yksi  merkittävämmistä  eroista  koskee  vähemmistön  osuuden  arvostamista.  US 

GAAP:ssa  vähemmistön  osuus  kirjataan  aina  käypään  arvoon,  joka  sisältää 

liikearvon.  IFRS:ssä  vähemmistön  osuuden  arvostamiseen  on  olemassa  kaksi 

vaihtoehtoa. Vähemmistön osuus voidaan arvostaa US GAAP:n tapaan joko käypään 

arvoon tai vaihtoehtoisesti vähemmistön osuus voidaan laskea suhteellisena osuutena 

hankinnan kohteen nettovarallisuuden käyvästä arvosta. Myös ehdollisten varojen ja 

velkojen kirjaamisperiaatteissa on eroja normistojen välillä. US GAAP:ssa ehdolliset 

varat ja velat kirjataan käypään arvoon, jos se voidaan määrittää. Muussa tapauksessa 

ehdolliset  varat  ja  velat  voidaan  kirjata,  mikäli  ne  täyttävät  ASC  450 –standardin 

sisältämät  kirjaamiskriteerit.  IFRS:ssä  voidaan  hankintahetkellä  kirjata  vain 

ehdollinen velka, jos kyseessä on nykyhetkellä voimassaoleva velvoite, joka johtuu 

aiemmasta  tapahtumasta, ja  jos  sille  voidaan  luotettavasti  määritellä  käypä  arvo. 

IFRS  ei  salli  ehdollisten  varojen  kirjaamista  hankintahetkellä. Myös 

leasingsopimusten  käsittelyssä  on  eroja  normistojen  välillä.  US  GAAP:ssa 

leasingvuokrasopimus  voidaan  kirjata  varaksi  tai  velaksi riippuen  siitä,  ovatko 

sopimuksen  ehdot  hankinnan  kohteen  kannalta  suotuisat  vai  epäsuotuisat. 

Kirjaamiseen  ei  vaikuta  se,  onko  hankinnan  kohde  sopimuksessa  vuokranantaja  vai 

vuokraaja.  IFRS  sen  sijaan  edellyttää  leasingvuokrasopimuksen  kirjaamista  erillään 

varaksi  tai  velaksi  ainoastaan  silloin,    kun  hankinnan  kohde  on  sopimuksessa 

vuokraajana. (Ernst & Young 2012: 12.) 

US  GAAP  ja  IFRS  ovat  lähentyneet  voimakkaasti  toisiaan  myös  liikearvon 

arvonalentumista  koskevassa  kirjanpitokäsittelyssä.  US  GAAP:n SFAS 142 

(nykyisin  ASC  350) ja IFRS:n IAS  36 -standardi  edellyttävät  molemmat,  että 

liikearvoa ja muita rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia 

hyödykkeitä  testataan  vuosittain  arvonalentumisen  varalta  ja  tarvittaessa  useammin, 

mikäli  arvonalentumisesta  saadaan  viitteitä.  Molemmat  standardit  vaativat  myös 

arvonalentumistappion  kirjaamista.  Vaikka  standardit  ovat  lähellä  toisiaan,  on 

standardien  välillä  kuitenkin  eroja  siinä,  miten  varsinainen  arvonalentumistestaus 
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suoritetaan, ja miten arvonalentumistappio arvostetaan ja kirjataan. (Ernst & Young 

2012: 19.) 

US  GAAP:ssa  liikearvo  allokoidaan  arvonalentumistestausta  varten  yrityksen 

raportoiville  yksiköille. IFRS:ssä liikearvo  allokoidaan sen  sijaan yrityksen 

rahavirtaa tuottaville yksiköille tai rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmille. IFRS:n 

mukaan  rahavirtaa  tuottava  yksikkö  edustaa  yrityksessä  alinta  tasoa,  jolle  liikearvo 

voidaan  sisäisesti  kohdistaa.  Rahavirtaa  tuottava  yksikkö  ei  myöskään  voi olla 

operatiivista  segmenttiä  suurempi.  Myös  mahdollisen  liikearvon  arvonalentumisen 

määritteleminen  ja  laskentatapa  eroaa  suurten  tilinpäätösnormistojen  välillä.  US 

GAAP:n  mukaan  arvonalentumistestaus  on  kaksivaiheinen  prosessi,  jonka 

ensimmäisessä vaiheessa raportoivan yksikön käypää arvoa verrataan yksikön kirja-

arvoon.  Jos  kirja-arvo  ylittää  käyvän  arvon,  mitataan  testauksen  toisessa  vaiheessa 

arvonalentumisen  suuruus.  IFRS:n  arvonalentumistestaus  sisältää  sen  sijaan  vain 

yhden vaiheen, jossa arvonalentuminen määritellään rahavirtaa tuottavan yksikön tai 

rahavirtaa  tuottavien  yksiköiden  ryhmän  kirja-arvon  ja  kerrytettävissä  olevan 

rahamäärän  erotuksena.  US  GAAP:ssa  arvonalentumisen  suuruus  on  suoraan 

laskettavissa  raportoivien  yksiköiden kirja-arvon  ja liikearvon  epäsuoran  käyvän 

arvon erotuksena. IFRS:n periaatteiden mukaan arvonalentumisen suuruus lasketaan 

rahavirtaa  tuottavien  yksiköiden  kirja-arvon  ja  kerrytettävissä  olevan  rahamäärän 

erotuksena.  Syntynyt  arvonalentuminen  vähentää  ensin  liikearvon  määrää,  ja 

arvonalentumisen ollessa liikearvon tasearvoa suurempi, vähentää arvonalentuminen 

seuraavaksi  muiden  omaisuuserien  arvoa  rahavirtaa  tuottavassa  yksikössä. 

Omaisuuserän arvo ei kuitenkaan voi rahavirtaa tuottavan yksikön sisällä laskea alle 

(1)  omaisuuserän  käyvän  arvon,  josta  on  vähennetty  omaisuuserän  myynnistä 

aiheutuvat  kulut (FVLCS,  fair  value  less  cost  to  sell),  tai  (2)  omaisuuserän 

käyttöarvon  (VIU, value  in  use),  tai  (3)  nollan.  Molemmat  tilinpäätösnormistot 

kieltävät  liikearvosta  tehtävän arvonalentumisen  palauttamisen  myöhemmin,  jos 

arvon havaitaan myöhemmin nousseen. (Ernst & Young 2012: 19-20.) 
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3.4 Tutkimuksia liikearvon arvonalentumistestauksesta ja alaskirjauksista 

3.4.1 Harkinnanvaraisuus liikearvon arvonalentumistestauksessa 

Ramannan ja Wattsin (2012) mukaan siirtyminen SFAS 142:n mukaiseen liikearvon 

arvonalentumistestaukseen  edustaa  merkittävää  muutosta  liikearvon  aiempaan 

kirjanpitokäsittelyyn, sillä sen soveltaminen nojaa täysin yritysjohdon muodostamiin 

näkemyksiin  liikearvon  käyvästä  arvosta.  Koska  liikearvon  käypä  arvo  on 

riippuvainen  yritysjohdon  tulevaisuudessa  suorittamista  toimenpiteistä,  kuten 

strategian  toteuttamisesta  ja  operatiivisista  toimista,  on  liikearvon  käypää  arvoa 

äärimmäisen  vaikeaa  todentaa  ja  myös  tilintarkastaa.  Vaikka kirjanpidon 

suoriteperusteisiin  eriin  liittyy  aina  jossakin  määrin  harkinnanvaraisuutta,  on 

liikearvon  arvonalentumistestaus  erityisen  subjektiivinen  tapahtuma.    Koska 

liikearvon  käyvän  arvon  määrityksessä  hyödynnettyjen  tulevaisuuden  kassavirtojen 

toteutumiseen  liittyy  testaushetkellä  suurta  epävarmuutta,  on  moraalikadon  riski 

arvonalentumistestauksen  yhteydessä  muita  aktivoituja  tase-eriä  suurempi. 

Yritysjohto  voi  pyrkiä  esimerkiksi  parantamaan  omaa  palkitsemistaan  jättämällä 

arvonalentumiskirjauksen  tekemättä.  Johto  voi  myös  vältellä 

arvonalentumiskirjauksia  toteuttamalla  todellisuudessa  kannattamattomia  projekteja 

ja  samalla  yliarvioimalla  näiden  projektien  tulonodotuksia.  Johdon  hyödyntäessä 

standardin sallimaa harkinnanvaraisuutta subjektiivisesti oman etunsa ajamiseen, on 

johtoa äärimmäisen vaikeaa saattaa myöhemmin vastuuseen mahdollisesta virheestä 

tai  väärinkäytöksestä.  Arvonalentumistestauksen  perustuessa  ei-varmennettavissa 

oleviin  estimaatteihin,  on  virheen  aiheutumista  nimenomaan  johdon  toimenpiteistä 

vaikeaa objektiivisesti todistaa. (Ramanna & Watts 2012.)  

Ramannan ja Watts (2012) tutkivat, miten yritysjohto toteuttaa SFAS 142:n mukaista 

arvonalentumistestausta  yrityksissä,  joissa  markkinat  ennakoivat 

arvonalentumiskirjausta.  Tutkijoiden  mukaan  yritysjohto  saattaa  vältellä 

arvonalentumiskirjauksen  tekemistä  silloin,  kun  sillä  on  yksityistä  informaatiota 

tulevaisuuden  kassavirtoihin  liittyen. Indikaatio  tästä  voi  olla  esimerkiksi  yrityksen 

tai sen sisäpiirin toimiminen osakemarkkinoilla yrityksen osakkeiden netto-ostajina. 

Omien  osakkeiden  ostaminen  merkitsee,  että  johto  ja  sisäpiiri  arvioivat  yrityksen 

osakkeen  olevan  aliarvostettu.  Tutkimustulosten  mukaan  netto-ostajana  toimiminen 
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markkinoilla  ei  kuitenkaan  selitä  arvonalentumiskirjausten  puuttumista,  sillä  omia 

osakkeita  ostavia  yrityksiä  ja  sisäpiirikauppaa  käyviä  on  sekä  arvonalentumisia 

kirjaavien, että kirjausta välttelevien joukossa lähes saman verran. Tutkijat selvittävät 

myös,  selittyykö arvonalentumisten tekemättä  jättäminen agenttiteorian  mukaisilla 

johdon  motiiveilla.  Tutkimustulosten  mukaan  pörssilistalta  putoamisen  uhka  tai 

osakkeen hinnoitteluun liittyvä huoli ei selitä arvonalentumiskirjauksen puuttumista. 

Sen  sijaan  arvonalentumiskirjauksen  tekemättä  jättäminen on  yleisempää  niissä 

yrityksissä,  joissa  arvonalentumisen  kirjaaminen  olisi  vahingollista  johdon 

palkitsemisen tai velkasopimusten velkakirjaehtojen rikkoutumisen vuoksi. Tulokset 

ovat  yhdenmukaisia  agenttiteorian  kanssa.  Tulosten  mukaan  yritysjohto  näyttää 

tekevän  vähemmän  arvonalentumiskirjauksia  silloin,  kun  johdolla  on 

henkilökohtaisia motiiveja jättää kirjaus tekemättä. Tuloksista voidaan päätellä, että 

SFAS  142:n  mukainen  arvonalentumistestaus  tuottaa  taloudellisia  raportteja,  jotka 

eivät heijastele tehokkaasti liikearvoon liittyviä taloudellisia realiteetteja. (Ramanna 

ja Watts 2012.) 

Myös  Li  ja  Sloan  (2011)  ovat  tutkineet  SFAS  142:n  mukaiseen 

arvonalentumistestaukseen  siirtymisen  vaikutuksia  harkinnanvaraisuuden 

soveltamisen  näkökulmasta. Käypiin arvoihin  perustuva  SFAS  142:n  soveltaminen 

edellyttää  yritysjohdolta  tase-erissä  tapahtuvien  jaksoittaisten  arvonmuutosten 

kirjaamista  sen  sijaan,  että  tase-erien  kustannuksia  yritettäisiin  systemaattisesti 

kohdistaa  niiden  odotetuille  tulevaisuuden taloudellisille  hyödyille.  FASB:n 

oletuksen  mukaan  standardin  soveltaminen  parantaa  taloudellisen  raportoinnin 

informaatioarvoa ja  luotettavuutta, sillä yritysjohto  voi  standardin  avulla  heijastaa 

tehokkaasti  markkinoille  omaa  yksityistä liikearvoon  liittyvää  informaatiota. 

Tutkijoiden  mukaan  standardi  saavuttaakin  tavoitteensa,  mikäli  yritysjohto  pystyy 

tekemään  puolueettomia  ennusteita  aineettomien  hyödykkeiden ja  liikearvon 

odotetuista  tuotoista  ja  heijastaa  tietoa  näistä  ennusteista  oikea-aikaisesti 

arvonalentumiskirjausten  avulla.  Toisaalta  yritysjohdolla  on  mahdollisuus  myös 

harkinnanvaraisen ja  opportunistisen raportoinnin  soveltamiseen.  Tutkimustulosten 

mukaan  standardin  käyttöönotto  on  kasvattanut liikearvon  määrää  yritysten  taseissa 

sekä kirjanpidon tulosten volatiliteettia eli heiluntaa. Tutkijat havaitsevat lisäksi, että 

yritykset  kirjaavat  suuria  arvonalentumisia  silloin,  kun yritysten arvonalentumista 

edeltävä  kannattavuus  on  matalalla  tasolla.  Tästä  voidaan  päätellä,  että 
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arvonalentumisia  kirjataan  silloin,  kun  liikearvon  synnyttämät  taloudelliset  hyödyt 

ovat  kaikista  matalimmat.  Tutkimustulosten  mukaan  arvonalentumiskirjaukset  eivät 

tapahdu  oikea-aikaisesti,  vaan  ovat  ainakin  kaksi  vuotta  viivästyneitä  suhteessa 

liikearvon todelliseen arvonalentumiseen. Tutkimustulokset eivät ole yhdenmukaisia 

FASB:n  oletuksen  kanssa,  vaan  indikoivat,  että  yritykset  hyödyntävät  standardin 

mahdollistamaa  harkinnanvaraisuutta  yliarvostaakseen  taseen  liikearvoa,  tuloksia  ja 

osakkeiden  hintoja  sen  sijaan,  että  arvonalentumistestauksen  avulla  heijastettaisiin 

tehokkaasti informaatiota markkinoille. (Li ja Sloan 2011.) 

Ramanna  (2008)  tutkii  väitettä,  jonka  mukaan  ei-varmennettavissa  olevien  käypien 

arvojen  hyväksikäyttäminen  arvonmäärityksessä  kasvattaa  yritysjohdon 

opportunistisen raportoinnin mahdollisuutta. Tutkimuksen keskiössä on SFAS 142 -

standardi, jonka soveltamiseen liittyy huomattavasti harkinnanvaraisuutta. Ramannan 

mukaan  harkinnanvaraisuuden soveltamismahdollisuudet SFAS  142:n  mukaisessa 

arvonalentumistestauksessa  ovat  sitä  suuremmat,  mitä  enemmän  ja  mitä  suurempia 

raportoivia  yksiköitä  eli  operatiivisia  segmenttejä  yrityksellä  on.    Koska 

tulevaisuuden  kassavirtojen  realisoituminen  tapahtuu  mitä  todennäköisemmin 

raportoivien yksiköiden yhteistyössä, on liikearvon allokoiminen kyseisille yksiköille 

erittäin  subjektiivista,  sillä  yksiköiden  välisten  synergioiden  arvioiminen  on 

yritysjohdollekin  käytännössä  mahdotonta. Lisäksi,  korkean  P/B  (price-to-book, 

käyvän arvon suhde kirja-arvoon) suhdeluvun omaavat raportoivat yksiköt pystyvät 

suodattamaan  mahdollisia  arvonalentumistappioita  hankittuun  liikearvoon  muita 

raportoivia  yksiköitä  paremmin.  Näiden  yksiköiden  osalta  yritysjohdolla  on 

mahdollisuus  soveltaa  enemmän  harkinnanvaraisuutta  tulevaisuuden 

arvonalentumistestauksen  yhteydessä.  Harkinnanvaraisuuden  soveltamisen 

mahdollisuus  on  myös  sitä  suurempi,  mitä    suurempi  osuus  yrityksen 

nettovarallisuudesta  arvostetaan  ei-varmennettavissa  oleviin  käypiin  arvoihin. 

(Ramanna 2008.) 

Beatty ja Weber (2006) tutkivat yritysjohdon soveltamaa harkinnanvaraisuutta SFAS 

142:n käyttöönoton yhteydessä. Käyttöönoton yhteydessä yritysjohdon tuli määritellä 

ensimmäistä  kertaa  arvonalentumistestausta  varten  yrityksen  raportoivat  yksiköt  ja 

lisäksi  kohdistaa  hankittu  liikearvo  määritellyille  yksiköille.  Koska näiden 

toimenpiteiden  suorittamiseen liittyi  huomattavan  paljon  harkinnanvaraisuutta,  oli 
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yritysjohdolla  käytettävissään  huomattavan  paljon  joustavuutta päättäessään  siitä, 

kirjataanko  käyttöönottovaiheessa  taseen  liikearvoa  alas,  ja  jos  kirjataan,  kuinka 

paljon  liikearvoa  kirjataan  alas. Lisäksi  yritysjohdon  oli  pohdittava,  miten 

mahdollinen  arvonalentumistappio  esitettäisiin  tuloslaskelmalla,  sillä  standardin 

käyttöönotosta  ja  kirjanpitokäytännön  muutoksesta  johtuva  arvonalentumistappio 

voitiin  esittää  osana tuloksen kertaluontoisia  eriä.  Mahdollisuus arvonalentumisen 

kirjaamiseen käyttöönoton  vaikutuksiin  vedoten saattaa motivoida  yritysjohtoa 

kirjaamaan  kerralla  alas  suuren  osan  taseen  liikearvosta  vähentäen  samalla 

tulevaisuudessa  tehtävien  kirjausten  suuruutta  ja  todennäköisyyttä.  Toisaalta 

yritysjohto  voi  jättää  käyttöönottovaiheen  kirjauksen  kokonaan  tekemättä,  sillä 

liikearvon  käyvän  arvon  noustessa  arvonalentumiskirjausta  ei  tarvitse  välttämättä 

tehdä  lainkaan  lähitulevaisuudessa. (Beatty  &  Weber  2006.) Ramannan  (2008) 

mukaan  arvonalentumiskirjausten  harkinnanvaraisuutta  voidaankin  hyödyntää  sekä 

nykyhetken tuloksen yli- että myös aliarvostamiseen välttelemällä tai liioittelemalla 

arvonalentumiskirjauksia. 

Beattyn  &  Weberin  (2006)  tutkimustulosten  mukaan  arvonalentumiskirjausten 

tekemistä  vältellään  käyttöönottovaiheessa  silloin,  jos  yrityksen  velkasopimuksia 

rajoittavat  nettovarallisuuskovenantit  ovat  vaarassa  rikkoutua  arvonalentumisen 

seurauksena. Tutkijoiden mukaan arvonalentumiskirjausten tekeminen on vastaavasti 

yleisempää  niissä  yrityksissä,  joiden  tulosmuutoksiin  osakemarkkinat  reagoivat 

muita  voimakkaammin.  Toisin  sanoen,  pelätty  osakemarkkinoiden  reaktio 

tulevaisuudessa  tehtävään  arvonalentumiskirjaukseen  saa  yrityksen 

todennäköisemmin  kirjaamaan  alas  liikearvoa  kirjanpitokäytännön  muutokseen 

vedoten. Tutkijat  havaitsevat  myös,  että  yritysjohto  jättää  arvonalentumiskirjauksen 

todennäköisemmin  tekemättä  silloin,  kun  arvonalentumisen  kirjaaminen  vaikuttaisi 

johdon  palkitsemisen suuruuteen.  Myös  pörssilistalta  putoamisen  pelko  ja 

toimitusjohtajan  pitkä  työura  yrityksessä  vähentävät  arvonalentumiskirjauksen 

todennäköisyyttä. Tutkimustulokset  ovat  yhdenmukaisia  muun  muassa  Wattsin 

(2003)  tulosten  kanssa,  joiden  mukaan  SFAS  142:n  soveltaminen  voi  johtaa 

epärehelliseen  taloudelliseen  raportointiin  harkinnanvaraisuuden  opportunistisen 

soveltamisen seurauksena. (Beatty & Weber 2006.) 
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Godfrey  ja  Koh (2009)  tutkivat,  käyttääkö  yritysjohto  liikearvon 

arvonalentumistestaukseen  liittyvää  harkinnanvaraisuutta  heijastaakseen  yrityksen  

investointimahdollisuuksia.  Tutkijat  havaitsevat,  että liikearvon 

arvonalentumiskirjaukset  ovat  negatiivisesti  yhteydessä yritysten 

investointimahdollisuuksien  kanssa. Liikearvon  arvonalentumisia  kirjataan sitä 

vähemmän,  mitä  paremmat  investointimahdollisuudet  yrityksellä  on. 

Tutkimustulokset  tukevat  FASB:n  väitettä,  jonka  mukaan  SFAS  142:n  mukainen 

arvonalentumistestaus  antaa  yrityksille  mahdollisuuden  heijastaa  tehokkaasti 

liikearvoon  liittyviä  taloudellisia  tekijöitä  ja  seikkoja.  Toisaalta  tutkijat  kuitenkin 

havaitsevat  viitteitä  siitä,  että  joissakin  tapauksissa  yritysjohto  saattaa  hyödyntää 

harkinnanvaraisuutta pienentääkseen yrityksen sopimuksiin liittyviä kustannuksia. 

3.4.2 Hankintahetken toimenpiteiden vaikutus liikearvoon 

Harkinnanvaraisuus  ja  yritysjohdon  subjektiiviset  valinnat  voivat  vaikuttaa 

arvonalentumistestauksen  ohella  jo  myös  yrityskaupan  hankintamenon 

kohdistamiseen ja syntyvän liikearvon määrään hankintahetkellä. Shalev et al. (2010) 

mukaan toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmän rakenteella on merkittävä vaikutus 

käypien  arvojen  määrittämisessä  hankitun  yhtiön  omaisuus- ja  velkaerille.  Erityistä 

merkitystä  on tutkijoiden  mukaan  sillä  osalla,  joka  kirjataan  hankintamenon  ja 

hankinnan  kohteen  nettovarallisuuden  erotuksena  liikearvoksi.  Siinä  missä 

useimmista  aineettomista  hyödykkeistä  tehdään  systemaattisesti  poistoja  ja 

kuoletuksia,  liikearvoa  testataan  arvonalentumisen  varalta  vuosittain.  Liikearvon 

arvonalentumisen  todennäköisyyden  ollessa  hankintahetkellä  etäinen,  yritykset 

raportoivat  hankinnan  jälkeen  sitä  suurempia  tuloksia,  mitä  suurempi  osuus 

yrityskaupan  hankintamenosta  allokoituu  liikearvoksi.  Tutkijoiden  mukaan johdon 

palkitsemisjärjestelmät voivat motivoida yliarvostamaan syntyvän liikearvon määrää 

ja  samalla  aliarvostamaan  muuta  yrityskaupassa  hankittua  nettovarallisuutta. 

Tulosten  mukaan  hankinnassa  syntyvän  liikearvon  määrä  on  suhteellisesti 

riippuvainen  siitä,  kuinka  merkittävässä  roolissa  tulosperusteiset  bonukset  ovat 

johdon  palkitsemisjärjestelmässä.  Johdon  halukkuus  kirjata  hankintahetkellä 

liikearvoa  taseeseen  pienenee,  kun  palkitsemisjärjestelmiin  sisällytetään  myös 

kassavirtaperusteisia suoritusmittareita. (Shalev et al. 2010.) 
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Gun  ja  Levin  (2011)  mukaan  arvonalentumiskirjausten  perimmäinen  syy  on 

yrityskaupan  hankkijaosapuolen  ylihintaiset  osakkeet  hankintahetkellä.  Osakkeen 

yliarvostus  synnyttää  hankkijayrityksen  johdolle  motiivin  realisoida yliarvostus 

suorittamalla  yritysjärjestelytoimenpiteitä.  Tutkijoiden  mukaan  ylihintaisten 

osakkeiden  ja  yritysjärjestelyaktiviteetin  välillä  on  vahva  ja  positiivinen  suhde. 

Ylihintaisilla  osakkeilla  suoritetuista  yrityskaupoista  maksetaan  yleensä  ylihintaa, 

mikä  luo  pohjan  tulevaisuudessa  tehtäville liikearvon  alaskirjauksille.  

Tutkimustulosten  mukaan  ylihintaiset  osakkeet  ennustavatkin tulevaisuudessa 

tehtävien arvonalentumisten määrää ja laajuutta. Tämä johtuu siitä, että ylihintaisen 

kaupan  seurauksena hankkijayrityksen  tuotot  jäävät  hankinnan  jälkeisinä 

ajanjaksoina  heikoiksi.  Tutkimustulosten  mukaan  liikearvon 

arvonalentumiskirjaukset  ovat  taloudellisesti  merkittäviä  tapahtumia,  jotka 

heijastavat  yrityksen  epäonnistunutta  ja  toimimatonta  investointistrategiaa. (Gu  & 

Lev 2011.) 

3.4.3 Arvonalentumistestauksen arvorelevanssi ja alaskirjausten oikea-aikaisuus  

Jarvan  (2009)  mukaan  tase-erien  arvot  heijastavat  odotuksia  tulevaisuudessa 

syntyvistä  taloudellisista  hyödyistä.  Jos  raportoivan  yksikön  liikearvon  kirja-arvo 

ylittää  liikearvon  epäsuoran  arvon,  tulee  liikearvon  tasearvoa  korjata alaspäin 

kirjaamalla  arvonalentumistappio.  Yritysjohdon  suorittamien  tase-erien  korjausten 

tulisi  näin  ollen  liittyä  odotuksiin  tulevaisuuden  kassavirroista. Jarva  tutkii,  ovatko 

liikearvon  alaskirjaukset  yhteydessä  yrityksen  tulevaisuuden  kassavirtoihin,  kuten 

uudet  liikearvostandardit  olettavat.  Jarva  tutkii  vuosina  2002-2005 

arvonalentumiskirjauksia  suorittavia  yrityksiä  ja  havaitsee,  että 

arvonalentumiskirjauksilla on merkittävä kyky ennustaa yrityksen seuraavan kahden 

vuoden  kassavirtoja. Tutkimustulosten  mukaan yritykset  tekevät  alaskirjauksia 

heijastaakseen  sen  hetkisiä  taloudellisia  realiteetteja  opportunistisen  raportoinnin 

sijaan. Jarva  havaitsee  kuitenkin  viitteitä  siitä, että  liikearvon  arvonalentumiset 

saattavat  olla  viivästyneitä  suhteessa  todelliseen  taloudelliseen  arvonalentumiseen. 

Lisäksi havaitaan, että liikearvon alaskirjausten ja tulevaisuuden kassavirtojen suhde 

ei  ole  merkittävä  sellaisissa  yrityksissä,  joissa on  tehty  rakennejärjestely-

toimenpiteitä.  Tämä  voi  selittyä  esimerkiksi  agenttiperusteisilla  yritysjohdon 

motiiveilla, kuten esimerkiksi johdon big bath -kirjauksilla. (Jarva 2009.) 
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Hayn  ja  Hughes (2006)  tutkivat,  auttavatko  yritysten  yrityskaupoista  antamat 

liitetiedot  sijoittajia  arvioimaan  taseen  liikearvon  arvoa  ja  ennustamaan  liikearvosta 

tulevaisuudessa  tehtäviä  alaskirjauksia.  Aiheesta  on  tutkijoiden  mukaan  tullut 

erityisen tärkeä SFAS 142:n käyttöönoton jälkeen, sillä vaikka liikearvo on vain yksi 

tase-erä,  on  liikearvon  arvostus  erityisen  merkittävä  osatekijä  yrityksen 

tulevaisuuden  kassavirtojen  tason  ja  epävarmuuden  määrittämisprosessissa. 

Tutkimustulosten  mukaan  sijoittajien  kyky  ennustaa  liikearvon  arvonalentumisia 

annetun tilinpäätösinformaation perusteella on rajallinen. Tämä johtuu ennen kaikkea 

annetun  informaation  niukkuudesta  ja  heikosta  laadusta.  Tutkimuksessa  havaitaan 

myös, että liikearvon alaskirjaukset tapahtuvat keskimäärin kolmesta neljään vuoden 

viiveellä siitä hetkestä, kun liikearvon todellinen taloudellinen arvonalentuminen on 

tapahtunut.  Yli  joka  kolmannessa  tapauksessa arvonalentumisen viive  on  jopa 

suurempi kuin kymmenen vuotta. (Hayn & Hughes 2006.) 

Lee  (2011)  tutkii SFAS  142:n  voimaantulon  vaikutuksia  tilinpäätösinformaation 

relevanttiuden  näkökulmasta.  Tutkimustulosten  mukaan  standardin  käyttöönoton 

seurauksena liikearvon kyky heijastaa tulevaisuuteen liittyviä odotettuja kassavirtoja 

on  parantunut.  Tutkimuksessa  ei löydetä  viitteitä  siitä,  että  yritysjohto  käyttäisi 

hyväksi  standardin  sallimaa  harkinnanvaraisuutta  opportunistiseen  raportointiin. 

Tutkimustulokset  tukevat  FASB:n  ja  uusien  liikearvostandardien  puolestapuhujien 

näkemystä,  jonka  mukaan  liikearvon  systemaattisista  kuoletuksista  luopuminen  ja 

siirtyminen  käypiin  arvoihin  perustuvaan  arvonalentumistestaukseen  on  parantanut 

esitettävän tilinpäätösinformaation arvorelevanssia ja luotettavuutta. (Lee 2011.) 

Ramanna (2008) kritisoi tutkimuksia, joiden mukaan SFAS 142:n käyttönotto tarjoaa 

enemmän  hyötyjä  kuin  kustannuksia,  koska  markkinat  reagoivat  arvonalentumisiin 

negatiivisesti.  Ramannan  mukaan  standardin  tehokkuuden  arvioiminen  negatiivisen 

markkinareaktion perusteella voi johtaa vääriin johtopäätöksiin. Markkinat saattavat 

reagoida  arvonalentumisiin  negatiivisesti  esimerkiksi  siksi,  että 

arvonalentumiskirjausten  ajatellaan  olevan  osa  yritysjohdon tulosmanipulointiin 

sisältyviä big bath -toimenpiteitä. Toisaalta markkinat voivat reagoida negatiivisesti 

myös sen vuoksi,  että  liikearvon  alaskirjauksen voidaan  ajatella  heijastavan 

yritysjohdon  kyvyttömyyttä  vältellä  tappioita  siitäkin  huolimatta,  että SFAS  142 

antaa  mahdollisuuden  harkinnanvaraisuuden  soveltamiseen.  Näin  ollen 
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arvonalentumiskirjaukset  voivat  olla  informatiivisia  markkinoille,  mutta  eri  syistä. 

(Ramanna 2008.) 

3.4.4 Liikearvon alaskirjausten taloudelliset seuraukset 

Liikearvon  alaskirjausten taloudellisten  seuraamusten  ymmärtäminen  on  tärkeää, 

sillä arvonalentumistappioiden kirjaukset ovat usein erittäin merkittäviä taloudellisia 

tapahtumia. Xu et  al. (2011)  tutkivat,  miten  osakemarkkinat  suhtautuvat  liikearvon 

arvonalentumiskirjauksiin.  Tehokkailla  markkinoilla  osakkeiden  hintojen  tulisi 

heijastaa  kaikkea  saatavilla  olevaa  julkista  informaatiota  ja  siten  myös  tietoa 

liikearvon  arvonalentumisesta.  Toisin  sanottuna,  jos  arvonalentumiskirjaus  sisältää 

uutta  informaatiota,  tulisi  sen  synnyttää  reaktio  myös  osakkeen  hinnassa. 

Tutkimustulosten  mukaan  markkinat  reagoivat  arvonalentumisiin  keskimäärin 

negatiivisesti.  Reaktiot  tasoittuvat  hiljalleen  yrityksen  taloudellisen  tervehtymisen 

myötä.  Arvonalentumiskirjauksiin  suhtaudutaan  siis  yleisesti  negatiivisesti,  vaikka 

yritykset  itse  usein  argumentoivat  kyseessä  olevan  vain  tapahtuman,  jolla  ei  ole 

yrityksen  kannalta minkäänlaista  kassavirtavaikutusta.  Tutkimustulosten  mukaan 

markkinoiden  negatiivinen  reaktio  arvonalentumiskirjaukseen  on  vahvempi  silloin, 

kun  arvonalentumisesta  ilmoittavan yrityksen  liiketoiminta on  kannattavaa.  Sen 

sijaan  heikommin  kannattavien  yritysten  kohdalla  markkinoiden  reaktio liikearvon 

arvonalentumiseen on  lievempi.  Tutkimustulosten  mukaan  liikearvon 

arvonalentumistestauksella  ja alaskirjauksilla näyttäisi  siis  olevan  informaatioarvoa 

ja  merkitystä  yrityksen  eri  sidosryhmille,  kuten  esimerkiksi  sijoittajille. (Xu et  al. 

2011.) 

Bens et  al. (2011) tutkivat  liikearvon  alaskirjausten  informaatioarvoa  ennen  SFAS 

142:n  käyttöönottoa,  sen  yhteydessä  ja standardin käyttöönoton  jälkeen.  Tutkijat 

selvittävät  myös, vaihteleeko  alaskirjausten informaatioarvo  yrityskohtaisten 

ominaisuuksien  vaihdellessa. Tutkimustulosten  mukaan  osakemarkkinoiden  reaktio 

arvonalentumiskirjauksiin  on  negatiivinen  ja  tilastollisesti  merkittävä  koko 

otosajanjakson  1996-2003  aikana. Koska  suurin  osa  arvonalentumiseen  liittyvästä 

informaatiosta  suodattuu  yrityksen  osakkeen  hintaan  jo  mahdollisesti  ennen 

arvonalentumisesta  ilmoittamista,  tutkijat  rakentavat  mallin,  joka  pyrkii  erottamaan 

odottamattoman  kirjauksen  odotetusta.  Tutkimuksessa  havaitaan,  että  markkinoiden 
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reaktio odottamattomiin kirjauksiin on negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä vain 

kahdenlaisille  yrityksille:  suurille  yrityksille  ja sellaisille yrityksille,  joissa 

informaation  epäsymmetria  on  odotetusti  suuri.  Tuloksista  seuraa,  että  liikearvon 

arvonalentumiskirjaukset  ovat  markkinoille  informatiivisempia  silloin,  kun 

yritykseen liittyvää julkista informaatiota on tarjolla vain vähän. Koska myös suurten 

yritysten  arvonalentumiskirjaukset  ovat  informatiivisia,  tästä  voidaan  päätellä 

etteivät  markkinat usko  pienten  yritysten  pystyvän  suorittamaan  uskottavaa  ja 

informatiivista  arvonalentumistestausta.  Lisäksi  tutkimuksessa  havaitaan,  että 

osakemarkkinoiden  reaktio  odottamattomiin  arvonalentumiskirjauksiin  on 

lieventynyt  SFAS  142:n  käyttöönoton  jälkeen.  Tulos  antaa  tukea  SFAS  142:n 

kriitikoille,  joiden  mukaan  arvonalentumistestauksen  muutos  on  vähentänyt 

arvonalentumiskirjausten informaatioarvoa. (Bens et al. 2011.) 

Jarvan  (2013)  tutkimus  antaa  lisätietoa  arvonalentumisen  synnyttämistä 

taloudellisista vaikutuksista yrityksen kannalta. Jarvan mukaan yritysten heikentynyt 

suorituskyky  selittää  vain  pienen  osan  liikearvon  arvonalentumisista. 

Tutkimustulokset  osoittavat,  että  yritysjohto  hyödyntää  liikearvostandardien 

mahdollistamaa  harkinnanvaraisuutta  viivästääkseen  oikea-aikaisia 

arvonalentumiskirjauksia. Tutkimustulosten  mukaan  arvonalentumisia  kirjaavat 

yritykset  eivät  ansaitse  muita  parempia  osaketuottoja  tulevaisuudessa. 

Arvonalentumisesta  ilmoittaminen  ei  myöskään  vaikuta  yrityksen  oman  pääoman 

kustannukseen  tulevaisuudessa.  Tutkimustulokset  ovat  yhdenmukaisia  tehokkaiden 

markkinoiden  hypoteesin  kanssa,  jonka  mukaan  osakkeiden  hinnat  heijastavat  aina 

tehokkaasti  kaikkea  saatavilla  olevaa  julkista  informaatiota.  Jarvan  mukaan 

arvonalentumiskirjausten  tekeminen  vaikuttaa  kuitenkin  tilintarkastuksen 

hinnoitteluun.  Tilintarkastajat  veloittavat  arvonalentumisen  kirjaavilta  yrityksiltä 

suurempia  tilintarkastuspalkkioita  arvonalentumisen  aiheuttaman  lisätyön 

seurauksena.  Hinnoittelu  on  korkeampaa  myös  niille  yrityksille,  joilla  on  suurempi 

mahdollisuus arvonalentumiselle tulevaisuudessa. (Jarva 2013.) 
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4 TUTKIMUSAIHE JA HYPOTEESIEN MUODOSTAMINEN 

4.1 Tutkimusaiheen motivointi  

Liikearvon arvonalentumistestaus ja liikearvosta tehtävät alaskirjaukset ovat erityisen 

mielenkiintoinen  tutkimusaihe,  sillä  liikearvon  kirjanpitokäsittely  on  kokenut  viime 

vuosikymmenen  aikana  merkittävän  muutoksen siirryttäessä  kuoletuksista 

jaksoittaiseen  arvonalentumistestaukseen. Liikearvon arvonalentumisiin  liittyy 

olennaisesti  ehdollisen  konservatismin  mukainen reagoiminen  huonoihin  uutisiin. 

Ehdollisen  konservatismin  mukaisesti  liikearvon  tasearvoa  tulisi  korjata  alaspäin 

viipymättä,  kun  liikearvoon  liittyvien  tulevaisuuden  kassavirtaodotusten  havaitaan 

riittävästi  heikentyneen.  Toisaalta  liikearvon  arvonalentumistestausta  voidaan 

lähestyä  myös  kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen  toteutumisen  näkökulmasta. 

Kohdistamisperiaatteen mukaisesti  tulojen  hankkimisesta  aiheutuneet  menot  tulee 

kohdistaa  synnytetyille  tuloille  saman  ajanjakson  aikana,  kun  tulot  syntyvät.  Näin 

ollen  myös  liikearvon  hankkimisesta  aiheutuneet  kustannukset  tulisi  pyrkiä 

kohdistamaan liikearvon synnyttämille kassavirroille. Empiriinen kysymys on, miten 

SFAS  142:n  mukainen  arvonalentumistestaus  on  vaikuttanut  ehdollisen 

konservatismin  ja  kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen  toteutumiseen  liikearvon 

alaskirjausten välityksellä.  

4.2 Tutkimushypoteesien muodostaminen 

Kirjanpidon kohdistamisperiaatteen  tehtävä  on  yhdistää  tulojen  hankkimisesta 

aiheutuneet  menot  synnytetyille  tuloille. Lin  ja  Sloanin  (2011)  mukaan  liikearvon 

arvonalentumiskirjauksia  tulisikin kirjata  eniten  silloin,  kun  yritysten  synnyttämät 

kassavirrat  ovat suurimmillaan.  Näin  tapahtuukin,  jos  yritysjohto  pystyy 

arvonalentumistestauksen  avulla  heijastamaan  tehokkaasti  arvioitaan  liikearvoon 

liittyvien tulevaisuuden kassavirtojen ajoituksesta ja laajuudesta. Tämä on tutkijoiden 

mukaan ollut myös FASB:n pyrkimys liikearvon kirjanpitokäsittelyä uudistettaessa. 

Esimerkiksi Ramanna  ja  Watts  (2012) kuitenkin väittävät,  että  yritysjohdon  kyky 

heijastaa  yksityistä  informaatiota  SFAS  142:n  mukaisen  arvonalentumistestauksen 

avulla on heikko. Sen sijaan on todennäköistä, että yritysjohto hyödyntää standardin 

sallimaa  harkinnanvaraisuutta opportunistisesti. Jos  yritysjohto  käyttää 
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harkinnanvaraisuutta  muutoin,  kuin  yksityisen  informaation  heijastamiseen,  ei 

liikearvon  kustannusten  kohdistaminen  syntyneille  tuloille  ole  tehokasta.  Tällöin 

liikearvoa  kirjataan  alas  Lin  ja  Sloanin  (2011)  mukaan  ainoastaan  silloin,  kun 

arvonalentumisen  vältteleminen  ei  ole  enää  mahdollista.  Edellä  esitetyn  perusteella 

muodostetaan tutkielman ensimmäinen tutkimushypoteesi: 

H1: Liikearvon arvonalentumiskirjauksia kirjataan eniten silloin, kun yrityksen kyky 

synnyttää kassavirtoja on heikko. 

Ehdolliseen  konservatismiin  kuuluu  Basun  (1997)  mukaan  voittojen  ja  tappioiden 

epäsymmetrinen  oikea-aikaisuus,  joka  ilmenee  huonojen  uutisten  hyviä  uutisia 

nopeampana  heijastumisena  tuloksiin.  Jarvan  (2009)  mukaan  ehdollinen 

konservatismi  vaikuttaakin kirjanpidossa  suoriteperusteisen  erien,  kuten  liikearvon 

arvonalentumiskirjausten kautta.  Kun yritykset saavat riittävän huonoja uutisia, tulee 

liikearvon  tasearvoa  korjata alaspäin,  jotta  liikearvon  määrä  taseessa  heijastaisi 

paremmin  muuttuneita  taloudellisia  olosuhteita. Ramannan  (2008)  mukaan  on 

kuitenkin  mahdollista,  että  yritykset  hyödyntävät  SFAS  142:n  sallimaa 

harkinnanvaraisuutta joko viivästääkseen tai liioitellakseen arvonalentumiskirjauksia. 

Myös  muun  muassa  Jarva  (2012)  sekä  Hayn  ja  Hughes  (2006) havaitsevat,  että 

liikearvon  arvonalentumiskirjaukset  tapahtuvat  viiveellä suhteessa liikearvon 

todelliseen  taloudelliseen  arvonalentumiseen. Jos  arvonalentumisia  viivästetään 

tarkoituksenmukaisesti, on  todennäköistä,  että lopulta  liikearvoa  kirjataan  alas 

kerralla  suuria  määriä. Tämän  perusteella  muodostetaan  tutkielman  toinen 

tutkimushypoteesi: 

H2: Liikearvosta kirjataan kerralla suurimpia arvonalentumiskirjauksia silloin, kun 

yrityksen kyky synnyttää kassavirtoja on heikko. 

Gun  ja  Levin (2011) mukaan  yrityskaupan  hankkijaosapuolen  ylihintaiset  osakkeet 

ennustavat sekä hankinnan yhteydessä syntyvän liikearvon määrää ja tulevaisuudessa 

tehtävän arvonalentumiskirjauksen todennäköisyyttä. Shalevin et al. (2010) mukaan 

yritysjohto  toteuttaa  hankintahetkellä  harkinnanvaraisuutta  yliarvostaakseen 

syntyvän  liikearvon  määrää. Kirjaamalla  paljon  liikearvoa yritysjohto  voi  näyttää 

parempaa  tulosta,  sillä  vielä  hankintahetkellä  arvonalentumisen  todennäköisyys  on 
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kaukainen.  Lin  ja  Sloanin  (2011)  mukaan  uudistetun  arvonalentumistestauksen 

soveltamisen  seurauksena  yritysten  liikearvon  määrä  taseessa  on  todennäköisesti 

yliarvostettu eli inflatoitunut, sillä yritykset saattavat hyödyntää standardin sallimaa 

harkinnanvaraisuutta  arvonalentumiskirjausten  viivästämiseen.  Lisäksi  tutkijat 

havaitsevat, että arvonalentumisia kirjataan ainoastaan silloin, kun on täysin selvää, 

etteivät  liikearvon  odotetut  taloudelliset  hyödyt  tule  enää  tulevaisuudessa 

realisoitumaan.  Näin  ollen  liikearvo  jää  taseeseen  odottamaan  hetkeä,  kunnes 

liikearvon  arvonalentumiskirjausta  ei  voida  enää  välttää.  Tämän  perusteella 

muodostetaan tutkielman kolmas tutkimushypoteesi: 

 H3: Yrityksillä  on  enemmän  liikearvoa  taseessaan  silloin,  kun  yrityksen  kyky 

synnyttää kassavirtoja on heikko  

Liikearvon  arvonalentumiskirjauksilla  on  usein  merkittävä  vaikutus  kirjauskauden 

tulokseen.  Lisäksi  muun  muassa Xu et  al. (2011) ja  Bens et  al. (2011) mukaan 

osakemarkkinat  reagoivat  liikearvon  arvonalentumisiin  keskimäärin  negatiivisesti. 

Ramannan (2008) mukaan yritykset voivat hyödyntää SFAS 142 -standardin sallimaa 

harkinnanvaraisuutta  kahdella  tavalla.  Yritykset  voivat  joko  vältellä 

arvonalentumiskirjausten  tekemistä  kokonaan  tai  toisaalta  yritykset  voivat  liioitella 

tehtävän  arvonalentumiskirjauksen  suuruutta.  Näin  ollen  yrityksillä  on  käytännössä 

mahdollisuus  subjektiivisesti  vaikuttaa  sekä  arvonalentumisen  ajankohtaan,  että 

kokoon. Beattyn  &  Weberin  (2006)  mukaan  liikearvon  arvonalentumiskirjauksen 

tekeminen  SFAS  142 -standardin  käyttöönottovaiheessa  on  sitä  yleisempää,  mitä 

voimakkaammin osakemarkkinat reagoivat yritysten tulosmuutoksiin. Näin ollen on 

mahdollista,  että  yritykset  arvioivat  osakemarkkinoiden  mahdollisia  reaktioita 

päättäessään  arvonalentumiskirjausten  ajankohdasta  ja  suuruudesta.  Kun 

arvonalentumisten  tekeminen  on  yleistä,  voidaan  yksittäisen 

arvonalentumiskirjauksen  vaikutuksen  markkinoiden  näkökulmasta  ajatella  olevan 

pienempi  kuin  silloin,  kun  arvonalentumiskirjaukset  ovat  harvinaisia. Tutkielman 

neljäs tutkimushypoteesi on: 

H4: Liikearvon  arvonalentumiskirjauksen  suuruuteen  vaikuttaa  se,  kuinka yleisiä 

arvonalentumiskirjaukset kirjaushetkellä ovat 
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimusaineiston valinta 

Tämän  tutkielman  empiirisen  osion tutkimusaineisto  hankittiin  Compustat-

tietokannasta.  Tutkimusaineisto koostuu  yhdysvaltalaiseen  S&P -indeksiin 

kuuluvista  yhdysvaltalaisista  pörssiyrityksistä. Tutkimuksen  kohdealueeksi  valitaan 

Yhdysvallat,  koska  kohdealueen  koko  takaa  riittävän  suuren  otoskoon  empiiristä 

analyysia  varten. Tutkimusalueena  Yhdysvallat  on  erityisen  mielenkiintoinen,  sillä 

yhdysvaltalaisten  pörssiyritysten on  täytynyt soveltaa  US  GAAP:n SFAS  142 -

standardin  mukaista  liikearvon  arvonalentumistestausta  standardin  tultua  voimaan 

vuonna  2001. Standardin  käytännön  vaikutusten  arvioimiseksi  tämän  tutkielman 

tutkimusajanjaksoksi valitaan vuodet 2002-2010. Standardin käyttöönottovuosi 2001 

jätetään  kuitenkin  varsinaisen  tutkimusajanjakson  ulkopuolelle,  koska  tiettyjen 

tutkimuksessa  käytettävien  muuttujien  laskennassa  hyödynnetään osittain edellisen 

vuoden  tietoja. Kun  tutkimusajanjakso  asetetaan  alkamaan  vuodesta  2002,  ovat 

tietokannasta  saadut  tiedot  laskentaperiaatteiden  kannalta  tällöin  täysin 

yhdenmukaiset. 

Tutkimusotoksen  valinta  on  kuvattu  taulukossa  1. Alkuperäiseen  otokseen  valittiin 

vuosilta  2002-2010  kaikki  Yhdysvaltalaiset  pörssiyhtiöt,  joiden yrityskohtaiset 

tilinpäätöstiedot  oli  saatavilla Compustat-tietokannasta.  Vuosihavaintojen 

lukumääräksi  alkuperäisessä otoksessa  saatiin  kaikkiaan  98801 vuosihavaintoa. 

Alustavan  valinnan  jälkeen aineiston  ulkopuolelle  jätettiin  ne  yhtiöt,  joiden  osalta 

tietokannasta  puuttui  keskeisiin  empiirisessä  tutkimuksessa  käytettäviin  muuttujiin 

liittyvät  tiedot.  Nämä  muuttujat  ovat  liikearvon  määrä  taseessa  (GDWL), 

liiketoiminnan  tulos  poistojen  jälkeen  (OIADP),  tulos  verojen  jälkeen  (NI),  taseen 

loppusumma (AT), liikevaihto (SALE) ja liiketoiminnan  nettokassavirta (OANCF). 

Lisäksi  aineistosta  poistettiin  kyseisiin  muuttujiin  liittyvät  virheelliset 

vuosihavainnot.  Aineiston  tarkastelussa  havaittiin  joidenkin  yhtiöiden  osalta 

virheellisyyksinä  muun  muassa  negatiivisena  ilmoitettu  liikevaihto  ja  taseen 

loppusumma.   Puuttuvien ja  virheellisten  havaintojen poistaminen pienensi  otosta 

yhteensä 31025 vuosihavainnolla. Tämän jälkeen aineisto rajattiin vielä käsittämään 

ainoastaan ne  yhtiöt,  joilla on  taseessa  liikearvoa  (GDWL).  Liikearvoa  koskeva 
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valintakriteeri  pienensi vuosihavaintojen  lukumäärää  edelleen  29688  havainnolla, 

minkä  seurauksena  lopulliseksi vuosihavaintojen  lukumääräksi  otoksessa  saatiin 

38088 vuosihavaintoa.  

Taulukko 1. Tutkimusotoksen valintakriteerit 
 Valintakriteeri   Otoskoko 

   1. Compustat-tietokannasta hankittujen Yhdysvaltalaisten 
 pörssiyritysten vuosihavaintojen lukumäärä ajanjaksolla 2002-2010  98801 

	   	    2. Vähennettynä: Virheelliset havainnot aineistossa ja muuttujien 

	  GDWL, OIADP, NI, AT, SALE ja OANCF puuttuvat havainnot -31025 

  
 67776 

	   	   	  3. Vähennettynä: Ei liikearvoa taseessa -29688 

Vuosihavaintojen lukumäärä lopullisessa otoksessa  38088 

5.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä  pro  gradu -tutkielmassa  sovellettu  tutkimusmenetelmä  on  deskriptiivinen  eli 

kuvaileva. Tutkimusmenetelmänä  käytetään  myös  regressioanalyysia. Tutkielman 

kuvailevaan analyysiin  kuuluu  aineiston  esittelyä  erilaisten tutkimusaihetta 

havainnollistavien taulukoiden ja  graafisten  kuvaajien  avulla.  Lopuksi kuvailevan 

analyysin ja tutkimusaiheen havainnollistamisen perusteella pyritään muodostamaan 

tutkimusaihetta  koskevia tulosten  tulkintoja  ja johtopäätöksiä. Lisäksi asetettuja 

tutkimushypoteeseja  testattiin tilastollisin  menetelmin erilaisten  regressiomallien, 

parametrisen  t-testin ja epäparametrisen  mediaanitestin  (Mann-Whitney  U-testi) 

avulla. 

Logistinen  regressioanalyysi on  perinteisen  regressioanalyysin  erityistyyppi  ja  se 

soveltuu  tilanteisiin,  joissa  ilmiötä  selittävä  muuttuja  on  luokittelumuuttuja. 

Logistisessa regressioanalyysissa useiden mahdollisten ilmiötä selittävien muuttujien 

joukosta  pyritään  löytämään  ne  selittäjät,  jotka  selittävät    ilmiötä  parhaiten. 

Menetelmän  avulla  pyritään  mallittamaan  tarkasteltua  ilmiötä  matemaattiseen 

muotoon. (Metsämuuronen 2002: 40.)  
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Tutkimushypoteesia H1 testataan seuraavalla logistisella regressiomallilla: 

IMPDUMit=α0+β0OCF1it+β1OCF2it+β2OCF3it+β3OCF4it
+β4OCF7it+β5OCF8it+β6OCF9it+β7OCF10it+β82002it+β92003it
+β102004it+β112005it+β122006it+β132007it+β142008it+β152009it

           (1) 

Logistisessa  regressiomallissa (1) selitettävänä  muuttujana  on  liikearvon 

alaskirjauksen  todennäköisyyttä  kuvaava  dummy-muuttuja  IMPDUMit,  joka  saa 

arvon 1 yrityksen i tehdessä liikearvon alaskirjauksen vuonna t, ja muutoin arvon 0. 

Regressiossa selittävinä muuttujina ovat operatiivisen kassavirran portfoliot OCF1it - 

OCF10it. Portfoliomuuttujat ovat dummy-muuttujia, jotka voivat saada vain arvoja 0 

ja  1.  Esimerkiksi  portfoliomuuttuja  OCF1it saa  arvon  1,  jos  yritys i sijoittuu 

liikearvolla  skaalatun operatiivisen  kassavirran  perusteella  otosyritysten  alimpaan 

desiiliin  vuonna t,  ja  muutoin  arvon  0. Vastaavasti  portfoliomuuttuja  OCF10it saa 

arvon  1,  jos  yritys i sijoittuu liikearvolla  skaalatun operatiivisen  kassavirran 

perusteella  otosyritysten  korkeimpaan  desiiliin  vuonna t,  ja  muutoin  arvon  0. 

Operatiivisen  kassavirran  portfoliot  OCF5it ja  OCF6it kuuluvat  regressiossa 

perusjoukkoon  ja  toimivat  vertailuportfolioina. Regression  tulkinnassa 

portfoliomuuttujan  positiivinen  (negatiivinen)  kerroin  kertoo,  että  liikearvon 

alaskirjauksen  tekeminen  kyseisessä  portfoliossa  on  todennäköisempää 

(epätodennäköisempää)  kuin  vertailuportfolioissa  OCF5it ja  OCF6it. Lisäksi 

logistisessa  regressiomallissa  selittävinä  muuttujina  ovat  vuotta  kuvaavat  dummy-

muuttujat  2002it - 2009it.  Tutkimuksen  ajanjaksoon  kuuluva  vuosi  2010  kuuluu 

logistisen  regression  perusjoukkoon  ja toimii  regression  vertailuvuotena. 

Vuosimuuttujan positiivinen (negatiivinen) etumerkki kertoo, että kyseisenä vuonna 

alaskirjauksen tekeminen oli todennäköisempää (epätodennäköisempää) kuin vuonna 

2010. Hypoteesi  H1  saa  tukea,  jos parametrien OCF1it ja  OCF2it kertoimet  ovat 

positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Logistisen regressiomallin tulokset esitetään 

tutkielman luvussa 6.1. 

Hypoteesia  H2  testataan  tutkielmassa  perinteisellä  regressioanalyysilla,  jossa 

selitettävä  muuttuja  on  luonteeltaan  jatkuva.  Perinteisessä  regressioanalyysissa 

parhaan  mallin  etsimiseen  käytetään  niin  kutsutun  pienimmän  neliösumman 



64 

(ordinary  least  squares,  OLS) -menetelmää,  jonka  avulla  pyritään  löytämään  paras 

ilmiötä kuvaava malli. (Metsämuuronen 2002: 42). 

Tutkimushypoteesia H2 testataan seuraavalla OLS-regressiomallilla: 

absIMPBT2GWit=α0+β0OCF1it+β1OCF2it+β2OCF3it+β3OCF4it
+β4OCF7it+β5OCF8it+β6OCF9it+β7OCF10it+β82003it+β92004it
+β102005it+β112006it+β122007it+β132008it+β142009it+β152010it

  (2) 

OLS-regressiomallissa  (2) selitettävänä  muuttujana  on  muuttuja  absIMPBT2GWit, 

joka  on  yrityksen i liikearvon  alaskirjauksen  itseisarvon  suhde  alaskirjauksella 

korjattuun  liikearvon  määrään  vuonna t.  Muuttuja  absIMPBT2GWit saa  arvoja 

nollan  ja  yhden  välillä.  Regressiomallissa selittävinä  muuttujina  ovat  operatiivisen 

kassavirran  portfoliot  OCF1it -OCF10it lukuun  ottamatta  portfolioita  OCF5it ja 

OCF6it,  jotka  ovat  regressiossa  kontrolliportfolioina.  Portfoliomuuttujien  kertoimen 

positiivinen  (negatiivinen)  etumerkki  kertoo,  että  portfolioissa  tehtävien  liikearvon 

alaskirjausten  koko  on  suurempi  (pienempi)  kuin  kontrolliportfolioissa  OCF5it ja 

OCF6it.  Lisäksi  regressiossa  selittävinä  muuttujina  ovat  vuosi-dummyt  2003-2010. 

Tutkimuksen  ajanjaksoon  kuuluva  vuosi  2002  on  regressiossa  perusjoukkona. 

Vuosimuuttujan positiivinen (negatiivinen) etumerkki kertoo, että kyseisenä vuonna 

yritykset  kirjasivat  suurempia  (pienempiä) liikearvon  alaskirjauksia  kuin  vuonna 

2002. Hypoteesi H1  saa  tukea jos parametrien  OCF1it ja  OCF2it kertoimet  ovat 

positiivisia  ja  tilastollisesti  merkitseviä. OLS-regressiomallin  tulokset  esitetään 

tämän tutkielman luvussa 6.2. 

Tämän  tutkielman  empiirinen  tutkimusosio toteutetaan SAS-ohjelmointikielen 

avulla. Tutkimuksen toteuttamiseksi aineistoon suoritetaan ensin luvussa 5.1 kuvatut 

otoksen  rajaustoimenpiteet.  Tutkimusaineistoa  tutkitaan tämän  jälkeen  yhtenä 

kokonaisuutena  koko tutkimusajanjakson  2002-2010  aikana. Käytetyn 

tutkimusaineiston deskriptiivinen statistiikka esitellään tämän tutkielman luvussa 5.3. 

Tutkimusta  varten  otokseen  kuuluvat  yritykset  järjestetään  tämän  jälkeen 

liikevaihdolla  skaalatun  operatiivisen  kassavirran  perusteella  suuruusjärjestykseen. 

Tämän  jälkeen  otosyritykset  jaetaan kymmeneen  eri  portfolioon  siten,  että  ne  10% 

yrityksistä,  joiden  suhteellinen  kassavirta  on kaikkein  korkeimmalla  tasolla, 
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sijoitetaan portfolioon  OCF10.  Suhteellisen  kassavirran  perusteella  toiseksi  korkein 

10%  yrityksistä  sijoitetaan  portfolioon  OCF9  ja  sijoittamista  jatketaan  samalla 

periaatteella  kunnes  kaikki  yritykset  on  sijoitettu  eri  portfolioihin. Näin  ollen 

kaikkein matalimman  suhteellisen  kassavirran  yritykset  sijoitetaan portfolioon 

OCF1. Tämän  jälkeen  luvussa  5.1  asettuja  tutkimushypoteeseja tutkitaan eri 

operatiivisen  kassavirran  portfolioissa  OCF1-OCF10.  Nämä  tulokset esitellään 

tutkielman luvuissa 6.1. ja 6.2. 

Tutkielmaan  kuuluu  myös  niin  kutsuttu  trendi- eli  herkkyysanalyysi,  jonka 

tarkoituksena  on  tutkia  tutkimusaihetta  vuositasolla.  Trendianalyysin  suorittamista 

varten  edellisessä  kappaleessa  kuvattu  portfolioihin  jako  suoritetaan jokaisena 

tarkasteluvuonna  2002-2010.  Tämän  perusteella  pyritään  tekemään  havaintoja 

mahdollisista  vuosikohtaisista  eroista  portfolioiden  välillä.  Nämä  tulokset esitellään 

tutkielman luvussa 6.3.  Tulosten yhteenveto ja tulkinnat esitellään luvussa 6.4. 

5.3 Tutkimusotoksen deskriptiivinen statistiikka 

Taulukon  2  Paneelissa  A  on  kuvattu tutkimuksessa  käytettyjen  yleisten 

tutkimusmuuttujien  deskriptiivinen  statistiikka  keskiarvon,  mediaanin  ja 

keskihajonnan  avulla. Otokseen  valitun  yrityksen  liikevaihdon  keskiarvo  on 

4169,180  ja  mediaani  423,083  miljoonaa  dollaria.  Operatiivinen  tulos  poistojen 

jälkeen on keskimäärin 576,233 ja mediaanilla mitattuna 34,967 miljoonaa dollaria. 

Otosyrityksen  nettotuloksen  keskiarvo  on  245,535  ja  mediaani  12,107  miljoonaa 

dollaria.  Operatiivisen  nettokassavirran  keskiarvo  on  523,712  ja  mediaani  36,219 

miljoonaa  dollaria.  Taseen  loppusumman  keskiarvo  on  14987,990  ja  mediaani 

650,820  miljoonaa  dollaria.  Liikevaihdolla  skaalattu  operatiivinen  nettokassavirran 

keskiarvo on 5,0% ja mediaani 9,3%. Liiketoiminnan voittomarginaalin keskiarvo on 

-9,1%  ja  mediaani  3,9%. Erot  keskiarvon  ja  mediaanin  arvoissa  ovat  useimpien 

muuttujien  osalta  suuria. Tätä voi  selittää  se,  että  otokseen  on  valikoitunut 

kokoluokaltaan hyvinkin eri suuruisia yrityksiä. 
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Taulukko 2. Tutkimusotoksen deskriptiivinen statistiikka 

	   	  Paneeli A: Yleiset tutkimusmuuttujat 
 Muuttuja n Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

SALE 38088 4169,180 423,083 15637,050 

OIADP 38088 576,233 34,967 2815,840 

NI 38088 245,535 12,107 1734,340 

OANCF 38088 523,712 36,219 3704,070 

AT 38088 14987,990 650,820 111682,690 

OCF 38088 0,050 0,093 0,426 

OPMARG 38088 -0,091 0,039 0,711 
SALE on yrityksen i liikevaihto ajanhetkellä t. OIADP on yrityksen i operatiivinen tulos poistojen jälkeen 
ajanhetkellä t. NI on yrityksen i nettotulos ajanhetkellä t. OANCF on yrityksen i operatiivinen nettokassavirta 
ajanhetkellä t. AT on yrityksen i taseen loppusumma ajanhetkellä t. OCF on yrityksen i skaalattu operatiivinen 
nettokassavirta, joka on saatu jakamalla operatiivinen nettokassavirta (OANCF) liikevaihdolla (SALE) 
ajanhetkellä t. OPMARG on yrityksen i liiketoiminnan voittomarginaali, joka on saatu jakamalla operatiivinen 
tulos poistojen jälkeen (OIADP) liikevaihdolla (SALE) ajanhetkellä t. 

Aineiston tarkastelussa havaittiin liikevaihdolla (SALE) skaalattujen muuttujien OCF 

ja  OPMARG  osalta  poikkeuksellisen  suuria  ääriarvoja.  Näiden  ääriarvojen 

vaikutuksen  lieventämiseksi  muuttujiin  suoritettiin  1%:n  ja  99%:n 

winsorointitoimenpiteet.  Winsoroinnissa  muuttujien  OCF  ja  OPMARG  havainnot 

järjestettiin  pienimmästä  suurimpaan,  minkä  jälkeen  havaintojen  pienimmän  ja 

suurimman  1%:n  arvot  korvattiin  sillä  arvolla,  joka  on  ensimmäinen  1%:n 

äärialueeseen  kuulumaton  arvo. Winsoroinnin  seurauksena  ääriarvojen  vaikutus 

laskettujen  muuttujien arvoihin,  kuten  keskiarvoon, laimentui merkittävästi.  Näin 

ollen  winsoroinnin  jälkeen  muuttujien  arvot  kuvaavat  paremmin kyseisiä  muuttujia 

kokonaisuutena. 

Taulukon  2  Paneelissa  B  on  kuvattu  tutkimuksessa  käytettyjen liikearvomuuttujien 

deskriptiivinen  statistiikka  keskiarvon,  mediaanin  ja  keskihajonnan  avulla. Taseen 

liikearvon  keskiarvo  otoksessa  on  777,545  ja  mediaani  45,473  miljoonaa  dollaria. 

Liikearvon  arvonalentumiskirjauksen  keskiarvo  on -256,643  ja  mediaani -17,204 

miljoonaa  dollaria.  Kaikkiaan  4109  koko  otoksen  38088  vuosihavainnosta  on 

liikearvon  arvonalentumiskirjauksia.  Näin  ollen  otokseen  valittu  yritys  ilmoittaa 

liikearvon  arvonalentumisesta  10,8  %  tapauksista.  Otosyrityksillä  on  liikearvoa 

taseessaan  keskimäärin  15,2  %  taseen  loppusummasta  kun  vastaavasti  mediaani  on 

9,7%. Keskimäärin otokseen valitut yritykset kirjaavat liikearvon arvonalentumisena 

kerralla  29,9%  taseen  liikearvosta,  kun  vastaavasti  mediaanikirjauksen  suuruus  on 

20,0%. 
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Paneeli B: Liikearvomuuttujat 
 Muuttuja n  Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

GDWL 38088 777,545 45,473 3724,490 

GDWLIP 4109 -256,643 -17,204 1644,350 

IMPDUM 38088 0,108 
 

0,310 

GW2AT 38088 0,152 0,097 0,157 

IMPBT2GW 4109 -0,299 -0,200 0,290 
GDWL on yrityksen i liikearvon määrä taseessa ajanhetkellä t. GDWLIP on yrityksen i liikearvon 
arvonalentumiskirjaus ajanhetkellä t, ja saa negatiivisia arvoja. IMPDUM on dummy-muuttuja, joka saa arvon 1, 
jos yritys i on tehnyt liikearvon arvonalentumiskirjauksen (GDWLIP) ajanhetkellä t, ja saa muutoin arvon 0. 
GW2AT on yrityksen i liikearvon suhteellinen määrä taseessa, joka on saatu jakamalla liikearvon määrä 
(GDWL) taseen loppusummalla (AT) ajanhetkellä t. IMPBT2GW on yrityksen i liikearvon 
arvonalentumiskirjauksen suhteellinen määrä liikearvosta, joka on saatu jakamalla liikearvon 
arvonalentumiskirjaus (GDWLIP) liikearvon määrällä (GDWL) ajanhetkellä t.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Liikearvon alaskirjausten yleisyys 

Kuvaajassa  1 on kuvattu vuosina  2002-2010  tehtyjen  liikearvon  alaskirjausten 

lukumäärät eri  operatiivisen  kassavirran portfolioissa.  Arvonalentumisia kirjataan 

eniten  toiseksi  matalimman  operatiivisen  kassavirran  portfoliossa  OCF2,  johon 

kuuluvat  yritykset  tekevät  yhteensä  576  arvonalentumiskirjausta. Lähes  yhtä  paljon 

arvonalentumiskirjauksia  kirjataan  portfoliossa  OCF1,  johon  kuuluvat  yritykset 

ilmoittavat tutkimuksen ajanjakson aikana yhteensä 574 arvonalentumisesta.  

 

Vastaavasti yrityksen operatiivisen  kassavirran  ollessa  korkealla  tasolla,  liikearvon 

arvonalentumiskirjauksia  kirjataan merkittävästi vähemmän. Vähiten 

arvonalentumiskirjauksia  tehdään portfoliossa  OCF10, johon  kuuluvat  yritykset 

tekevät  yhteensä  256 arvonalentumiskirjausta. Vähän  arvonalentumiskirjauksia 

kirjataan  myös  portfoliossa  OCF9  ja  OCF8,  joissa  kirjataan  309  ja  318  kirjausta. 

Alaskirjausten  määrä  näyttäisi  olevan  sitä  suurempi,  mitä  heikompi  on  yrityksen 

kassavirran taso. 
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Kuvaaja 1. Alaskirjausten lukumäärät portfolioittain 
ajanjaksolla 2002-2010 

Arvonalentumiskirjausten lukumäärä 
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Taulukossa 3 on havainnollistettu eri portfolioissa tehtyjen alaskirjausten lukumäärät, 

portfolioon kuuluvien yritysten  tekemien alaskirjausten suhteellinen  osuus  kaikista 

ajanjakson  kirjauksista  ja  arvonalentumisista  ilmoittavien  yritysten  suhteellinen 

osuus. Lisäksi taulukossa on laskettu erotuksia eri portfolioiden välillä portfolioiden 

välisten  erojen  korostamiseksi. Tehtyjen  kirjausten  lukumäärien  erotus  on  suurin 

portfolioiden  OCF1  ja  OCF10  välillä. Kaikkiaan  portfoliossa  OCF1  kirjataan  318 

arvonalentumiskirjausta enemmän kuin portfoliossa OCF10.  

Taulukko 3. Alaskirjaukset portfolioittain ajanjaksolla 2002-2010 

Portfolio Kirjausten lkm %  kaikista kirjauksista % tekee kirjauksen  

OCF1 574 13,97 15,09 

OCF2 576 14,02 15,12 

OCF3 471 11,46 12,36 

OCF4 419 10,20 11,00 

OCF5 429 10,44 11,26 

OCF6 375 9,13 9,84 

OCF7 381 9,27 10,00 

OCF8 319 7,76 8,37 

OCF9 309 7,52 8,11 

OCF10 256 6,23 6,73 

yhteensä 4109 100 % 
 

    Erotus 10-1 -318 -7,74 -8,36 

Erotus 9-2 -267 -6,50 -7,01 

Erotus 8-3 -152 -3,70 -3,99 

Erotus 7-4 -38 -0,92 -1,00 

Erotus 6-5 -54 -1,31 -1,43 

Myös  portfolioiden  OCF2  ja  OCF9 arvonalentumiskirjausten  lukumäärän  erotus  on 

suuri,  sillä  portfoliossa  OCF2  tehdään  yhteensä  267  arvonalentumiskirjausta 

enemmän  kuin    portfoliossa  OCF9.  Erot  portfolioiden  kirjausten  lukumäärissä 

säilyvät  ja  osoittavat  selkeästi,  että  arvonalentumisia  kirjataan  sitä  enemmän,  mitä 

huonompi yrityksen operatiivisen kassavirran taso on. Vastaavasti arvonalentumisia 

kirjataan sitä vähemmän, mitä parempi on yrityksen kassavirta.  

Taulukossa  4  on  esitelty tilastolliset tulokset luvussa  5.2.  esitetylle logistiselle 

regressiomallille (1),  jossa selitettävänä muuttujana  on liikearvon  alaskirjausten 

todennäköisyyttä  kuvaava dummy-muuttuja  IMPDUM. Tuloksia  tulkittaessa  on 
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huomioitava,  että  tulokset  ovat  sen  jälkeen,  kun  yrityksen  operatiivisen  kassavirran 

taso on kontrolloitu portfolioittain. 

Taulukko 4. Logistisen regressiomallin tulokset 
   Parametri Odotettu merkki Kerroin Keskivirhe Chi-Square P-arvo 

Vakio 
 

-2,198 0,038 3330,018 0,000 

OCF1 + 0,422 0,060 50,106 0,000 

OCF2 + 0,427 0,060 51,430 0,000 

OCF3 
 

0,181 0,063 8,362 0,004 

OCF4 
 

0,048 0,065 0,547 0,460 

OCF7 
 

-0,062 0,067 0,856 0,355 

OCF8 
 

-0,261 0,070 13,862 0,000 

OCF9 
 

-0,297 0,071 17,559 0,000 

OCF10 
 

-0,503 0,075 44,476 0,000 

2002 
 

0,106 0,048 4,860 0,028 

2003 
 

-0,326 0,055 34,912 0,000 

2004 
 

-0,435 0,054 64,242 0,000 

2005 
 

-0,291 0,051 32,335 0,000 

2006 
 

-0,285 0,051 31,113 0,000 

2007 
 

-0,126 0,049 6,545 0,011 

2008 
 

0,964 0,038 654,467 0,000 

2009 
 

0,554 0,042 172,763 0,000 

      Havaintojen lukumäärä 38 100 
   Alaskirjaushavaintojen lukumäärä 4 109 
   Selitysaste  

 
2,90 % 

   Korjattu selitysaste 5,86 %       
Taulukossa 4 on raportoitu tulokset logistisesta regressiomallista (1), jossa i tarkoittaa yritystä, ja t vuotta. 
Selitettävä muuttuja on liikearvon alaskirjausten yleisyyttä kuvaava dummy-muuttuja IMPDUM, joka saa arvon 
1 yrityksen tehdessä liikearvon alaskirjauksen, ja muutoin arvon 0. Parametrit OCF1, OCF2, OCF3, OCF4, 
OCF7, OCF8, OCF9 ja  OCF10 ovat liikevaihdolla skaalatun operatiivisen kassavirran perustella muodostettuja 
portfolioita. Esimerkiksi dummy-muuttuja OCF1 saa arvon 1, kun yritys i kuuluu liikevaihdolla skaalatun 
operatiivisen kassavirran perusteella yritysten alimpaan desiiliin ajanhetkellä t, ja muutoin arvon 0. Vastaavasti 
dummy-muuttuja OCF10 saa arvon 1, kun yritys i kuuluu liikevaihdolla skaalatun operatiivisen kassavirran 
perusteella yritysten korkeimpaan desiiliin ajanhetkellä t, ja muutoin arvon 0. Portfoliot OCF5 ja OCF6 kuuluvat 
regressiossa perusjoukkoon ja toimivat vertailuportfolioina. Parametrit 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
ja 2009 ovat regressiossa vuotta ilmaisevia dummy-muuttujia. Vuosi 2010 kuuluu regressiossa perusjoukkoon ja 
toimii vertailuvuotena. 

Logistisen  regression  tulokset  osoittavat,  että  todennäköisyys  kirjata  alas  liikearvoa 

on  riippuvainen yrityksen  operatiivisen  kassavirran  tasosta.  Todennäköisyys  kirjata 

alas  liikearvoa  on  suurin,  kun  yrityksen  operatiivinen  kassavirta  on  kaikkein 

heikoimmalla  tasolla,  mikä  havaitaan  parametrien  OCF1  ja  OCF2 positiivisista 

kertoimista  0,422  ja  0,427.  Tulokset  ovat  tilastollisesti  merkitseviä  1%:n 
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merkitsevyystasolla.  Vastaavasti  logistisen  regression  tuloksista  havaitaan,  että 

todennäköisyys  kirjata  alas  liikearvoa  pienenee  yrityksen  kassavirran  noustessa 

erinomaiselle  tasolle.  Tämä  havaitaan  taulukosta  parametrien  OCF9  ja  OCF10 

negatiivisista kertoimista -0,297 ja -0,503. Tulokset ovat niin ikään merkitseviä 1%:n 

merkitsevyystasolla. Vuosimuuttujien  osalta havaitaan,  että  alaskirjausten 

kirjaaminen oli todennäköisintä vuosina 2002, 2008 ja 2009 verrattuna vuoteen 2010. 

Vastaavasti  vuosina  2003-2007  alaskirjausten  kirjaaminen  oli  vuotta  2010 

epätodennäköisempää. Vuosimuuttujien tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä 1%:n 

merkitsevyystasolla lukuun ottamatta vuosia 2002 ja 2007, joiden osalta tulokset ovat 

tilastollisesti  merkitseviä  5%:n  merkitsevyystasolla. Tilastollisesti  merkitsevä 

positiivinen  kerroin  muuttujille  OCF1  ja  OCF2 tukevat  hypoteesia  H1,  joten 

hypoteesi H1 hyväksytään. 

6.2 Arvonalentumiskirjausten suuruus ja liikearvon määrä taseessa 

Kuvaajassa 2 on havainnollistettu tehtyjen alaskirjausten suuruus ja taseen liikearvon 

määrä  eri  operatiivisen  kassavirran  portfolioissa  tarkasteluajanjakson  2002-2010 

aikana. Kuvaajassa havaitaan merkittäviä eroja erityisesti alaskirjauksen suuruudessa 

eri portfolioiden välillä. Myös liikearvon määrä vaihtelee portfolioittain selvästi. 
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Taulukossa  5 on kuvattu tehtyjen  liikearvon  arvonalentumiskirjausten suuruus  eri 

operatiivisen  kassavirran  portfolioissa  vuosina  2002-2010. Sekä  keskiarvolla,  että 

mediaanilla  mitattuna  suhteellisesti  suurimpia  arvonalentumiskirjauksia  kirjataan 

portfoliossa  OCF1.  Keskimäärin  portfolioon  OCF1  kuuluvat  yritykset  kirjaavat 

liikearvoa  alas  41,8%  taseen  liikearvon  määrästä  mediaanikirjauksen  suuruuden 

ollessa  38,6%.  Suuria  arvonalentumisia  kirjataan  myös  portfoliossa  OCF2,  jossa 

keskiarvokirjaus  on  37,0%  ja  mediaanikirjaus  30,0%  taseen  liikearvosta.  Yrityksen 

operatiivisen  kassavirran  kohentuessa  pienenee  myös  tehtävien 

arvonalentumiskirjausten koko. Kaikkein pienimpiä arvonalentumisia kirjataan sekä 

keskiarvolla,  että  mediaanilla  mitattuna  portfoliossa  OCF6,  jossa  keskimääräinen 

kirjaus on 22,8% ja mediaanikirjaus 10,5% taseen liikearvosta. Portfoliossa OCF10, 

johon  kuuluvilla  yrityksillä  on  suurimmat  kassavirrat,  kirjataan  hieman  portfoliota 

OCF6  suurempia  arvonalentumisia  keskiarvokirjauksen  ollessa  25,2%  ja 

mediaanikirjauksen 14,3% taseen liikearvosta.  

Taulukossa  5  on  lisäksi  kuvattu  liikearvon  määrä  taseessa  eri  operatiivisen 

kassavirran portfolioissa vuosina 2002-2010. Taulukosta havaitaan, että keskiarvolla 

mitattuna  eniten  liikearvoa  taseessa  on  portfolion  OCF1  yrityksillä,  joiden  taseesta 

liikearvo  muodostaa  17,4%.  Keskiarvolla  mitattuna  selkeästi  vähiten  liikearvoa  on 

portfolion OCF1 yrityksillä, joiden taseessa liikearvoa on 7,5 %-yksikköä vähemmän 

eli  9,9%.  Mediaanilla  mitattuna  eniten  liikearvoa  taseessa  on  portfolion  OCF4  ja 

OCF6 yrityksillä, ja vähiten portfolion OCF10 yrityksillä. Tutkimustulosten mukaan 

heikosti kassavirtoja synnyttävillä yrityksillä on taseessaan enemmän liikearvoa kuin 

hyvin kassavirtoja synnyttävillä yrityksillä.  
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Taulukko 5. Arvonalentumiskirjauksen suuruus ja liikearvon määrä taseessa 	  	  

 
Arvonalentumiskirjauksen suuruus Liikearvon määrä taseessa 

  (IMPBT2GW) (GW2AT) 

Portfolio Keskiarvo † Mediaani ‡ Keskiarvo † Mediaani ‡ 

OCF1 -0,418 -0,386 0,174 0,104 

OCF2 -0,370 -0,300 0,149 0,099 

OCF3 -0,313 -0,237 0,161 0,117 

OCF4 -0,276 -0,189 0,168 0,126 

OCF5 -0,266 -0,146 0,165 0,119 

OCF6 -0,228 -0,105 0,167 0,126 

OCF7 -0,248 -0,106 0,163 0,113 

OCF8 -0,248 -0,115 0,143 0,080 

OCF9 -0,237 -0,119 0,135 0,064 

OCF10 -0,252 -0,143 0,099 0,041 

     Erotus 10-1 0,166*** 0,243*** -0,075*** -0,062*** 

Erotus 9-2 0,133*** 0,181*** -0,015 -0,035 

Erotus 8-3 0,066*** 0,121*** -0,019* -0,038 

Erotus 7-4 0,028*** 0,083*** -0,004 -0,013** 

Erotus 6-5 0,038 0,041*** 0,002 0,007*** 
† t-Testi muuttujien IMPBT2GW ja GW2AT keskiarvojen erotuksille eri portfolioiden välillä. ‡ Mann-Whitney 
U-testi muuttujien IMPBT2GW ja GW2AT mediaanien erotuksille eri portfolioiden välillä. ***, ** ja * 
indikoivat tilastollista merkitsevyyttä 1 prosentin, 5 prosentin ja 10 prosentin merkitsevyystasoilla. 

Taulukossa 5 on laskettu myös muuttujien IMPBT2GW ja GW2AT keskiarvojen ja 

mediaanien  erotuksia  eri  operatiivisen  kassavirran  portfolioiden  välillä.  Lisäksi 

keskiarvojen  erotuksille  laskettiin parametrinen t-testi  ja  mediaanien  erotuksille 

epäparametrinen mediaanitesti (Mann-Whitney  U-testi),  joiden  tehtävänä on 

havainnollistaa  erotusten  tilastollista  merkitsevyyttä. Muuttujan  IMPBT2GW  osalta 

erotus  on  suurin  portfolioiden  OCF10  ja  OCF1  välillä  erotuksen  ollessa 

keskiarvoltaan  16,6- ja  mediaaniltaan  24,3%-yksikköä.  Erotus  on  suuri  myös 

portfolioiden  OCF9  ja  OCF2  välillä  keskiarvojen  erotuksen  ollessa  13,3- ja 

mediaanien  18,1  %-yksikköä.  Erotukset  ovat  tilastollisesti  merkitseviä  1%:n 

merkitsevyystasolla  lukuun  ottamatta  portfolioiden  OCF6  ja  OCF5  keskiarvojen 

erotusta. Muuttujan GW2AT osalta portfolioiden välinen erotus on suurin niin ikään 

portfolioiden  OCF10  ja  OCF1  välillä  keskiarvojen  erotuksen  ollessa -7,5- ja 

mediaanien -6,2%  yksikköä. Erotus  on  myös  tilastollisesti  merkitsevä  1%:n 

merkitsevyystasolla.  
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Taulukossa  6  on  kuvattu luvussa  5.2.  esitetyn OLS-regressiomallin (2) tulokset. 

Mallissa selitettävänä muuttujana  on  liikearvon  alaskirjauksen  itseisarvon  suhde 

alaskirjauksen  määrällä  korjattuun  liikearvon  määrään  eli muuttujan  IMPBT2GW 

itseisarvo.  Selitettävä  muuttuja  saa  arvoja  nollan  ja  yhden  välillä. Kuten  logistisen 

regression  yhteydessä,  myös OLS-regression  tuloksia  tulkittaessa  on  huomioitava, 

että  tulokset  ovat  sen  jälkeen,  kun  yrityksen  operatiivisen  kassavirran  taso  on 

kontrolloitu portfolioittain. 

Taulukko 6. OLS-regression tulokset 
   Parametri Odotettu merkki Kerroin Keskivirhe t-arvo P-arvo 

Vakio 
 

0,313 0,016 19,62 0,000 

OCF1 + 0,172 0,015 11,39 0,000 

OCF2 + 0,121 0,015 8,04 0,000 

OCF3 
 

0,066 0,016 4,14 0,000 

OCF4 
 

0,030 0,017 1,81 0,070 

OCF7 
 

0,002 0,017 0,10 0,920 

OCF8 
 

0,000 0,018 -0,01 0,989 

OCF9 
 

-0,013 0,018 -0,68 0,494 

OCF10 
 

-0,003 0,020 -0,14 0,888 

2003 
 

-0,094 0,021 -4,58 0,000 

2004 
 

-0,109 0,020 -5,37 0,000 

2005 
 

-0,111 0,020 -5,66 0,000 

2006 
 

-0,136 0,020 -6,94 0,000 

2007 
 

-0,083 0,019 -4,35 0,000 

2008 
 

0,026 0,016 1,62 0,106 

2009 
 

-0,070 0,017 -4,10 0,000 

2010 
 

-0,164 0,020 -8,24 0,000 

      Havaintojen lukumäärä 4109 
   Selitysaste 

 
9,72 % 

   Korjattu selitysaste 9,37 %       
Taulukossa 6 on raportoitu tulokset OLS-regressiomallista (2), jossa i tarkoittaa yritystä, ja t vuotta. Selitettävä 
muuttuja on muuttuja absIMPBT2GW, joka on liikearvon alaskirjauksen itseisarvon suhde alaskirjauksella 
korjattuun liikearvon määrään. absIMPBT2GW saa arvoja nollan ja yhden välillä. Parametrit OCF1, OCF2, 
OCF3, OCF4, OCF7, OCF8, OCF9 ja  OCF10 ovat liikevaihdolla skaalatun operatiivisen kassavirran perustella 
muodostettuja portfolioita. Esimerkiksi dummy-muuttuja OCF1 saa arvon 1, kun yritys i kuuluu liikevaihdolla 
skaalatun operatiivisen kassavirran perusteella yritysten alimpaan desiiliin ajanhetkellä t, ja muutoin arvon 0. 
Vastaavasti dummy-muuttuja OCF10 saa arvon 1, kun yritys i kuuluu liikevaihdolla skaalatun operatiivisen 
kassavirran perusteella yritysten korkeimpaan desiiliin ajanhetkellä t, ja muutoin arvon 0. Portfoliot OCF5 ja 
OCF6 kuuluvat regressiossa perusjoukkoon ja toimivat vertailuportfolioina. Parametrit 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 ja 2010 ovat regressiossa vuotta ilmaisevia dummy-muuttujia. Vuosi 2002 kuuluu OLS-
regressiossa perusjoukkoon ja toimii vertailuvuotena. 
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Taulukon 6 tuloksista havaitaan,  että  yrityksen  operatiivisen  kassavirran  taso 

vaikuttaa  tehtävien  liikearvon  alaskirjausten  suuruuteen.  Suurimpia  alaskirjauksia 

kirjataan  portfolioissa  OCF1  ja  OCF2,  mikä  havaitaan  parametrien  kerrointen 

positiivisista  arvoista  0,172  ja  0,121. Kertoimia  vastaava  p-arvo  saa  arvon  0,000, 

joten  tulokset  ovat  tilastollisesti  merkitseviä  1%:n  merkitsevyystasolla. Sen  sijaan 

regression tulokset eivät anna tilastollista tukea havainnolle, jonka mukaan parhaiten 

kassavirtoja  synnyttävä  yritykset  kirjaisivat  pienimpiä  alaskirjauksia verrattuna 

perusjoukkoon,  eli  portfolioihin  OCF5  ja  OCF6  kuuluviin  yrityksiin. 

Vuosimuuttujien osalta regression tuloksista havaitaan, että ainoastaan vuonna 2008 

tehtyjen  liikearvon  alaskirjausten  suuruus  näyttää  vastaavan  vuoden  2002 

alaskirjausten  suuruutta.  Vuosina  2003-2007  ja  2009-2010  alaskirjaukset  näyttävät  

sen  sijaan  olevan  suuruudeltaan  pienempiä  kuin  vuoden  2002  alaskirjaukset. 

Parametrien  OCF1  ja  OCF2  positiivinen  ja  tilastollisesti  merkitsevä  kerroin  tukee 

hypoteesia H2. Myös parametrisen t-testin ja epäparametrisen mediaanitestin tulokset 

tukevat  hypoteesia  H2.  Parametrisen  t-testin  ja  epäparametrisen  mediaanitestin 

tulokset  antavat  tukea  myös  hypoteesille  H3  sekä  keskiarvojen,  että mediaanien 

erotusten  ollessa  tilastollisesti  merkitseviä  portfolioille  OCF1  ja  OCF10.  Edellä 

esitetyn perusteella hypoteesit H2 ja H3 hyväksytään. 

6.3 Trendianalyysi 

Tutkielman  empiiriseen  tutkimusosioon  kuuluu  myös  trendianalyysi,  jonka 

tarkoituksena  on  selvittää  tutkimushypoteesien  pitävyys  myös  vuositason 

tarkastelussa.  Trendianalyysin  avulla  pyritään  selvittämään  muun  muassa,  onko 

liikearvon  arvonalentumiskirjausten  lukumäärissä  ja  koossa  tapahtunut muutoksia 

tarkasteluajanjakson  aikana,  ja miten  taseen  liikearvon  määrä  on  muuttunut 

otosyrityksissä  tarkasteluajanjaksolla. Lisäksi  trendianalyysin  avulla  tutkimusaiheen 

tarkastelua  pyritään  laajentamaan  ja  tuomaan  esille  mahdollisesti  uusia  näkökulmia 

ja havaintoja. 

Kuvaajassa  3  on  kuvattu  liikearvon  arvonalentumiskirjausten  lukumäärät  vuosina 

2002-2010.  Portfolioiden  välisten  erojen  korostamiseksi  tarkastelussa  on  mukana 

portfoliot OCF1 ja OCF2, joissa yritysten operatiivinen kassavirta on matalimmalla 

tasolla  ja  portfoliot  OCF9  ja  OCF10,  joissa  yritysten  synnyttämät  kassavirrat  ovat 
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kaikkein  korkeimmat. Kuvaajasta  havaitaan,  että  jokaisena  tarkasteluvuonna  erot 

matalan ja korkean kassavirran portfolioiden kirjausten määrissä ovat merkittäviä. 

 

 

Taulukossa  7 on lisäksi  kuvattu liikearvon  arvonalentumiskirjausten lukumäärät eri 

portfolioissa  tarkasteluvuosina  2002-2010. Taulukosta  havaitaan,  että tehtyjen 

arvonalentumiskirjausten yhteismäärissä on suuria vuosikohtaisia vaihteluita. Eniten 

arvonalentumiskirjauksia  kirjataan  vuonna  2008,  jolloin  arvonalentumisia  on 

yhteensä  918.  Vähiten  arvonalentumisia  kirjataan  vuonna  2003,  jolloin 

arvonalentumiskirjauksia  tehdään  ainoastaan  310.  Näin  ollen  huippu- ja 

pohjavuosien  2008  ja  2003  erotus  on  peräti  608  kirjausta. Yhteensä 

tarkasteluajanjakson  aikana  kirjataan  4109  arvonalentumiskirjausta. Vaikka 

arvonalentumiskirjausten  lukumäärissä  on  suuria  vuosikohtaisia  eroja,  havaitaan 

arvonalentumiskirjausten  lukumäärissä  eri  portfolioiden  välillä  selkeä  trendi. 

Jokaisena  tarkasteluvuonna  arvonalentumiskirjauksia  kirjataan  eniten  silloin,  kun 

yrityksen  synnyttämät  kassavirrat  ovat  heikoimmalla  tasolla.  Vastaavasti 

arvonalentumisia  kirjataan  merkittävästi  vähemmän  kassavirtojen  ollessa  korkealla 

tasolla. 
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Taulukko 7. Liikearvon alaskirjausten lukumäärät portfolioittain  
 Portfolio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 yhteensä 

OCF1 89 47 49 65 52 50 98 83 41 574 

OCF2 66 43 39 68 50 60 128 82 40 576 

OCF3 30 39 40 41 39 46 118 76 42 471 

OCF4 33 31 32 36 38 41 96 73 39 419 

OCF5 49 30 34 36 36 35 103 71 35 429 

OCF6 30 29 28 40 39 35 80 66 28 375 

OCF7 37 27 33 28 40 46 82 58 30 381 

OCF8 35 26 23 23 24 34 73 46 35 319 

OCF9 41 16 24 17 25 37 72 42 35 309 

OCF10 27 22 16 12 25 24 68 44 18 256 

yhteensä 437 310 318 366 368 408 918 641 343 4109 

           Erotus 10-1 -62 -25 -33 -53 -27 -26 -30 -39 -23 -318 

Erotus 9-2 -25 -27 -15 -51 -25 -23 -56 -40 -5 -267 

Erotus 8-3 5 -13 -17 -18 -15 -12 -45 -30 -7 -152 

Erotus 7-4 4 -4 1 -8 2 5 -14 -15 -9 -38 

Erotus 6-5 -19 -1 -6 4 3 0 -23 -5 -7 -54 

Taulukossa  7 on myös laskettu  erotuksia  eri  portfolioiden  arvonalentumiskirjausten 

lukumäärien  välillä.  Erotuksista  havaitaan,  että  erot  arvonalentumiskirjausten 

lukumäärissä voivat olla vuositasolla hyvinkin merkittäviä. Esimerkiksi vuonna 2002 

portfoliossa  OCF1  kirjataan  62 arvonalentumiskirjausta  eli  lähes  kolme  kertaa 

enemmän  arvonalentumisia  kuin  portfoliossa  OCF10.  Toisaalta  esimerkiksi  vuonna 

2010 matalimman ja korkeimman kassavirran portfolioiden välinen ero on ainoastaan 

23 arvonalentumiskirjausta. Myös trendianalyysin tulosten perusteella hypoteesi H1 

hyväksytään. 

Kuvaajassa  4  on  havainnollistettu  yhdysvaltalaisen  S&P  500 -osakeindeksin  ja 

liikearvon  arvonalentumiskirjausten  välistä  suhdetta  tarkasteluajanjaksona  2002-

2010.  Kuvaajasta havaitaan,  että  liikearvon arvonalentumiskirjauksia  kirjataan 

selkeästi  eniten  vuonna  2008,  jolloin  myös  S&P  500 -indeksi  on  lähellä 

tarkasteluajanjakson  alinta  noteeraustaan.  Paljon  arvonalentumisia kirjataan myös 

vuonna  2003,  jolloin  S&P  500  indeksi  on  niin  ikään  laskenut  voimakkaasti.  Sen 

sijaan  arvonalentumiskirjauksia  kirjataan  selkeästi  vähemmän  vuosina  2004-2007, 

jolloin S&P 500:n kehitys on nousujohteista.  
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yksikköä suurempia arvonalentumisia. Trendianalyysin tulokset ovat yhdenmukaisia 

hypoteesin  2  kanssa,  jonka  mukaan  heikosti  kassavirtoja synnyttävät  yritykset 

kirjaavat suurimpia liikearvon arvonalentumiskirjauksia.  

Taulukko 8. Arvonalentumisen suuruus portfolioittain, keskiarvo 

Portfolio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OCF1 -0,542 -0,385 -0,345 -0,392 -0,366 -0,326 -0,521 -0,390 -0,304 

OCF2 -0,454 -0,284 -0,360 -0,338 -0,236 -0,380 -0,466 -0,328 -0,321 

OCF3 -0,303 -0,412 -0,328 -0,292 -0,297 -0,305 -0,383 -0,236 -0,207 

OCF4 -0,321 -0,282 -0,212 -0,243 -0,218 -0,255 -0,319 -0,326 -0,196 

OCF5 -0,290 -0,220 -0,236 -0,205 -0,248 -0,212 -0,359 -0,310 -0,068 

OCF6 -0,238 -0,183 -0,165 -0,151 -0,152 -0,255 -0,347 -0,239 -0,144 

OCF7 -0,334 -0,216 -0,186 -0,249 -0,123 -0,266 -0,342 -0,249 -0,117 

OCF8 -0,301 -0,168 -0,219 -0,134 -0,097 -0,214 -0,388 -0,267 -0,166 

OCF9 -0,271 -0,162 -0,193 -0,120 -0,190 -0,239 -0,323 -0,238 -0,177 

OCF10 -0,338 -0,209 -0,112 -0,182 -0,238 -0,216 -0,326 -0,245 -0,153 

          Erotus 10-1 0,204 0,176 0,233 0,210 0,129 0,110 0,195 0,145 0,151 

Erotus 9-2 0,184 0,122 0,166 0,218 0,046 0,142 0,143 0,089 0,144 

Erotus 8-3 0,002 0,244 0,108 0,159 0,200 0,091 -0,005 -0,031 0,041 

Erotus 7-4 -0,013 0,065 0,026 -0,006 0,095 -0,011 -0,023 0,077 0,079 

Erotus 6-5 0,053 0,038 0,071 0,054 0,096 -0,043 0,012 0,071 -0,077 

Taulukossa  9 on  havainnollistettu  liikearvon  suhteellinen  osuus  taseen 

loppusummasta tarkasteluvuosina  2002-2010.  Vuositason  tarkastelussa  havaitaan, 

että tarkasteluajanjakson vuosina 2002-2007 eniten liikearvoa taseessa on portfolion 

OCF1  yrityksillä. Vuosina  2008  ja  2010  eniten  liikearvoa  taseessa  on  portfolion 

OCF4  yrityksillä.  Vuonna  2009  eniten  liikearvoa  on  portfolioiden  OCF4  ja  OCF6 

yrityksillä. Vastaavasti  jokaisena  tarkasteluvuonna  vähiten  liikearvoa  taseessa on 

portfolion OCF10 yrityksillä.  
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Taulukko 9. Liikearvon määrä taseessa portfolioittain, keskiarvo 

Portfolio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

OCF1 0,190 0,199 0,194 0,186 0,184 0,176 0,150 0,144 0,132 

OCF2 0,159 0,162 0,150 0,156 0,140 0,159 0,146 0,134 0,135 

OCF3 0,158 0,159 0,158 0,167 0,170 0,168 0,152 0,161 0,157 

OCF4 0,148 0,161 0,157 0,169 0,179 0,175 0,182 0,164 0,171 

OCF5 0,159 0,157 0,164 0,169 0,163 0,168 0,179 0,161 0,165 

OCF6 0,169 0,167 0,156 0,172 0,171 0,180 0,162 0,154 0,169 

OCF7 0,153 0,167 0,163 0,165 0,163 0,161 0,168 0,164 0,166 

OCF8 0,161 0,166 0,148 0,133 0,128 0,124 0,135 0,145 0,150 

OCF9 0,158 0,152 0,114 0,112 0,133 0,142 0,140 0,149 0,118 

OCF10 0,104 0,109 0,086 0,096 0,102 0,106 0,100 0,105 0,083 

          Erotus 10-1 -0,085 -0,090 -0,107 -0,090 -0,082 -0,070 -0,049 -0,039 -0,049 

Erotus 9-2 -0,001 -0,010 -0,037 -0,043 -0,008 -0,016 -0,006 0,015 -0,017 

Erotus 8-3 0,003 0,007 -0,010 -0,034 -0,043 -0,044 -0,017 -0,017 -0,006 

Erotus 7-4 0,005 0,006 0,006 -0,005 -0,016 -0,015 -0,014 0,001 -0,006 

Erotus 6-5 0,010 0,010 -0,008 0,003 0,009 0,013 -0,017 -0,006 0,004 

Kuvaajassa  5  on havainnollistettu  liikearvon  määrää  taseessa portfolioissa OCF1, 

OCF2, OCF9 ja OCF10 vuosina 2002-2010. Kuvaajasta 5 havaitaan, että liikearvon 

määrä  taseessa  on  sitä  suurempi,  mitä  heikompi  on  yrityksen  kyky  synnyttää 

kassavirtoja. Kuvaajasta kuitenkin havaitaan, että erot matalan ja korkean kassavirran 

portfolioiden välillä ovat supistuneet selkeästi tarkasteluajanjakson aikana. Portfolion 

OCF10  liikearvon  määrä  on  pysynyt  tarkasteluajanjakson  ajan  lähes 

muuttumattomana,  mutta  samalla  portfolion  OCF1  yritysten  liikearvon  määrä 

taseessa  on  pienentynyt  merkittävästi.  Vuonna  2002  portfolion  OCF1  yrityksillä  on 

liikearvoa  taseessaan  keskimäärin  19,0%  taseen  loppusummasta,  kun  vastaava  luku 

vuonna 2010 on vain 13,2%. Taseen liikearvon määrään vaikuttaa myös esimerkiksi 

yritysjärjestelyaktiviteetti.  Jos  yrityskauppoja  toteutetaan  paljon,  kasvaa  myös 

mahdollisuus  sille,  että  liikearvoa  syntyy  yritysten  taseisiin.  Näin  ollen  tuloksia 

tarkasteltaessa on otettava huomioon, ettei yritysjärjestelyaktiviteetin vaikutuksia ole 

kontrolloitu tässä tutkimuksessa. 
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Kokonaisuutena  myös trendianalyysin  tulokset ovat  yhdenmukaisia  hypoteesin  H3 

kanssa,  jonka  mukaan  heikosti  kassavirtoja  synnyttävillä  yrityksillä  on  taseessa 

suhteellisesti  enemmän  liikearvoa  kuin  yrityksillä,  joiden  synnyttämät  kassavirrat 

ovat korkealla tasolla.  

Kuvaajassa 6 on kuvattu liikearvon arvonalentumiskirjausten yleisyys ja suuruus eri 

portfolioissa vuosina  2002–2010.  Kuvaajasta  havaitaan,  että 

arvonalentumiskirjausten yleisyyden ja suuruuden välillä on positiivinen suhde. Kun 

liikearvon  arvonalentumiskirjaukset  ovat  yleisiä,  yritykset  kirjaavat  suurempia 

arvonalentumiskirjauksia.  Näin  tapahtuu  esimerkiksi  vuonna  2008,  kun 

arvonalentumiskirjausten  yleisyydessä  ja  suuruudessa  havaitaan  kuvaajassa  selkeä 

piikki. Vastaavasti havaitaan, että yritykset näyttäisivät kirjaavan selkeästi pienempiä 

arvonalentumisia silloin, kun arvonalentumiskirjauksista ilmoittaminen ei ole yleistä. 

Tämä  havaitaan  kuvaajasta  esimerkiksi  vuosien  2004  ja  2005  osalta,  jolloin 

arvonalentumiskirjausten  tekeminen  ei  ole  yleistä  ja samalla yritykset  kirjaavat 

pienempiä  arvonalentumisia. Kuvaajan  6  havainnot  antavat  viitteitä  siitä,  että 

yritykset  saattavat  pyrkiä  ajoittamaan  liikearvon  arvonalentumisesta  ilmoittamisen  

sellaiseen  ajankohtaan,  jolloin  muutkin  yritykset  ilmoittavat  arvonalentumisista  ja 

yleinen taloussuhdanne on heikko. 
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Kun arvonalentumiskirjauksia kirjataan paljon saman ajanjakson aikana, on suurempi 

mahdollisuus  sille,  että  esimerkiksi  osakemarkkinat  eivät  kiinnitä 

arvonalentumiskirjaukseen niin suurta huomiota. Kirjaamalla liikearvoa alas samaan 

aikaan  muiden  yritysten  kanssa,  yritykset  voivat  siis  käytännössä  pyrkiä 

vaimentamaan  arvonalentumiskirjauksen  potentiaalisia  negatiivisia  taloudellisia 

vaikutuksia,  kuten  esimerkiksi  osakemarkkinareaktioita, millä on  vaikutusta 

yrityksen  markkinaperusteiseen  arvostukseen. Yritykset näyttäisivät  myös 

suhteuttavan  arvonalentumiskirjauksen  koon  arvonalentumiskirjausten  yleisyyden 

mukaan. Käytännössä yritykset siis kirjaavat suurempia arvonalentumisia silloin, kun 

muutkin yritykset kirjaavat liikearvoa alas ja pienempiä arvonalentumisia silloin, kun 

arvonalentumisia  kirjataan  suhteellisesti  harvemmin. Havainnon  varmistamiseksi 

laskettiin alaskirjausten yleisyyden ja suuruuden välinen korrelaatio. Käyttäen dataa 

portfolioista OCF1–OCF10 havaitaan, että muuttujien välinen korrelaatio on vahvasti 

negatiivinen  ja  tilastollisesti  merkitsevä.2 Tulos  tukee  havaintoa,  jonka  mukaan 

                                                
2 Pearsonin  korrelaatiokerroin  saa  arvon -0.887  ja  on  tilastollisesti  merkitsevä  tasolla  p  <  0.01. 
Spearmanin  korrelaatiokerroin  saa  arvon -0.809  ja  on  tilastollisesti  merkitsevä  tasolla  p  <  0.01. 
Korrelaation laskennassa käytettyjen havaintojen lukumäärä on 10. 
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alaskirjaukset ovat suurempia silloin, kun alaskirjausten tekeminen on yleistä. Edellä 

esitetyn perusteella tutkimushypoteesi H4 hyväksytään.  

6.4 Tutkimustulosten tulkinta 

Tutkimuksessa  havaitaan,  että liikearvoa  kirjataan  alas  todennäköisimmin  silloin, 

kun  yrityksen  synnyttämät  kassavirrat  ovat  kaikkein  alhaisimmalla  tasolla. 

Vastaavasti  yritykset,  joiden  kassavirrat  ovat  erinomaisella  tasolla,  kirjaavat 

merkittävästi  vähemmän  alaskirjauksia.  Tutkimustulos  indikoi  ehdollisen 

konservatismin toteutumista liikearvon alaskirjauksissa, sillä liikearvoa kirjataan alas 

silloin,  kun  yrityksen  synnyttämät kassavirrat  ovat  alhaisella  tasolla  ja  siten  myös 

vastaanotetut  uutiset  negatiivisia. Tutkimustuloksen  mukaan  kirjanpidon  matching- 

eli  menojen  ja  tulojen  kohdistamisperiaate  sen  sijaan  toteutuu  heikosti  liikearvon 

alaskirjauksissa.  Koska  alaskirjauksia  kirjataan  selkeästi  vähiten  yrityksen 

synnyttämien kassavirtojen ollessa korkeimmillaan, antaa tulos viitteitä siitä, etteivät 

yritykset  onnistu  tehokkaasti  kohdistamaan  liikearvon  hankkimisesta  aiheutuneita 

kustannuksia  liikearvon  synnyttämille  tuloille. Vastaavaan  tulokseen  ovat  aiemmin 

päätyneet  muun  muassa  Li  ja  Sloan  (2011),  joiden  mukaan  heikosti  kannattavat 

yritykset kirjaavat eniten liikearvon alaskirjauksia. 

Tutkimustulosten  mukaan liikearvosta  kirjataan  kerralla  suurimpia  alaskirjauksia 

silloin, kun yrityksen kyky synnyttää kassavirtoja on heikko. Vastaavasti havaitaan, 

että  tehtävien  alaskirjausten suuruus  pienenee  merkittävästi kassavirtatilanteen 

kohentuessa. Tutkimustulos  antaa  lisätukea  havainnolle,  jonka  mukaan  liikearvon 

alaskirjaukset  eivät ole  kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen  mukaisia. Jos  liikearvon 

hankkimisesta  aiheutuneiden  kustannusten  kohdistaminen  liikearvon  synnyttämille 

kassavirroille olisi tehokasta, tulisi yritysten kirjata suuria alaskirjauksia silloin, kun 

liikearvon  synnyttämät  kassavirrat  ovat  korkealla  tasolla.  Sen  sijaan  heikosti 

menestyvien  yritysten  suuret  kertakirjaukset  antavat  viitteitä  siitä,  että  liikearvon 

alaskirjaukset  saattavat  olla  viivästyneitä  suhteessa  liikearvon  todelliseen 

taloudelliseen arvonalentumiseen.  Mikäli  yritysten  vastaanottamat  huonot  uutiset 

heijastuisivat  alaskirjausten  kautta  kirjanpidon  tuloksiin  oikea-aikaisesti, 

alaskirjauksia ryhdyttäisiin tekemään jo aiemmin ja suurempina, minkä seurauksena 

kaikkein  heikoimmin  menestyvien yritysten  kirjaukset  olisivat pienempiä  ja 
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harvinaisempia. Myös  Lin ja  Sloanin  (2011) mukaan  yrityksen  menestyminen 

vaikuttaa  tehtävien  alaskirjausten  suuruuteen  heikosti  kannattavien  yritysten 

kirjatessa  suurimpia  alaskirjauksia. Aikaisemmin muun  muassa Hayn  ja  Hughes 

(2006) ja Jarva (2009 ja 2012) ovat todenneet, että liikearvon alaskirjaukset saattavat 

olla  todellisuudessa  viivästyneitä  suhteessa  liikearvon  taloudelliseen 

arvonalentumiseen. 

Tutkimustulosten mukaan liikearvon määrä taseessa on suurin silloin, kun yrityksen 

kyky  synnyttää  kassavirtoja  on  heikko. Tulos  antaa  edelleen  lisätukea  havainnolle, 

jonka  mukaan kirjanpidon  kohdistamisperiaate  toteutuu  liikearvon  alaskirjauksissa 

heikosti. Jos  kohdistamisperiaate  toteutuisi alaskirjauksissa tehokkaasti,  liikearvon 

määrä  taseessa  vähenisi  sitä  mukaa,  kun liikearvo  synnyttää odotettuja tuloja. Sen 

sijaan havaitaan, että liikearvon määrä taseessa on itse asiassa pienin, kun kassavirrat 

ovat  korkeimmillaan. Koska  heikosti  menestyvien  yritysten  tekemät alaskirjaukset 

ovat yleisimpiä, suurimpia ja koska heikosti menestyvien yritysten taseissa on eniten 

liikearvoa, on tulosten perusteella todennäköistä, että yritykset pyrkivät viivyttämään 

liikearvon  alaskirjausten  tekemistä  viimeiseen  mahdolliseen  hetkeen asti,  minkä 

seurauksena  taseen  liikearvon  määrä  on  todennäköisesti  inflatoitunut.  Tulos  antaa 

näin  ollen  viitteitä  siitä,  ettei  ehdollinen  konservatismikaan  toteudu  alaskirjausten 

välityksellä  oikea-aikaisesti,  vaan  ainoastaan  viiveellä. Aikaisemmin  muun muassa 

Li  ja  Sloan  (2011)  ovat  todenneet,  että  SFAS  142:n  mukainen  liikearvon 

arvonalentumistestaus johtaa liikearvon määrän yliarvostamiseen yritysten taseissa. 

Tutkimuksessa  havaitaan  myös,  että tehtävien  liikearvon  alaskirjausten  suuruus 

näyttäisi  olevan  riippuvainen  alaskirjausten  yleisyydestä.  Tutkimustulosten  mukaan 

yritykset  kirjaavat  suuria  liikearvon  alaskirjauksia  silloin,  kun  alaskirjausten 

tekeminen on yleistä ja pieniä alaskirjauksia silloin, kun alaskirjausten tekeminen on 

harvinaisempaa.  Tulokset  antavat  viitteitä  siitä,  että  yritykset  pyrkivät  ajoittamaan 

alaskirjausten tekemistä  harkinnanvaraisesti. Toisin  sanoen, on  mahdollista,  että 

yritykset  pyrkivät laskelmoimaan  arvonalentumisesta  ilmoittamisen ja  kirjauksen 

suuruuden  sen  perusteella,  onko  kirjaaminen sillä  hetkellä yleistä  vai  ei. 

Menettelytavan motiivina  voi  toimia  esimerkiksi  arvonalentumisen aiheuttamien 

negatiivisten  seuraamusten,  kuten  epäsuotuisan  kurssireaktion tai  muiden 

potentiaalisten kustannusten,  vältteleminen. Kun  arvonalentumisia  kirjataan  paljon, 
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yritysjohto  voi  kirjata  suurempia  arvonalentumisia  ilman  pelkoa  suuresta 

markkinoiden  huomiosta  alaskirjausten  ikään  kuin  suodattuessa  muiden  kirjausten 

joukkoon. Vastaavasti arvonalentumisista ilmoittamisen ollessa harvinaista, yritykset 

näyttäisivät  välttelevän  suurten  arvonalentumisten  kirjaamista  suuremman  huomion 

ja siten mahdollisesti suuremman negatiivisen markkinareaktion pelossa. Havainnon 

perusteella  liikearvon  arvonalentumistestauksen  ja  arvonalentumiskirjausten 

informatiivisuus, oikea-aikaisuus sekä myös kirjausten suuruus suhteessa todelliseen 

taloudelliseen  arvonalentumiseen  voidaan  asettaa  kyseenalaiseksi.  Jos  yritykset 

noudattaisivat  ja  arvioisivat  arvonalentumisia  kirjatessaan ainoastaan  yksilöllisiä 

yrityskohtaisia tekijöitä,  vastaavaa  trendiä  kirjausten  yleisyyden  ja  suuruuden 

suhteesta ei havaittaisi. Tiettävästi aikaisemmin liikearvon alaskirjausten yleisyyden 

ja suuruuden suhteesta ei ole tehty vastaavia havaintoja. 

Kokonaisuutena  tutkimustulokset eivät  ole  kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen 

mukaisia. Hyvin menestyvät yritykset kirjaavat liian pieniä ja liian vähän liikearvon 

alaskirjauksia  samalla,  kun  huonosti  menestyvät  yritykset  kirjaavat  liian  paljon  ja 

liian  suuria  alaskirjauksia.  Tulokset  eivät  myöskään  anna  tukea  ehdollisen 

konservatismin  tehokkaalle  toteutumiselle  liikearvon  alaskirjauksissa.  Vaikka 

heikosti  menestyvien  yritysten  suuret  alaskirjausmäärät  tukevat  ehdollisen 

konservatismin  toteutumista,  arvonalentumisten  suuruus  ja  liikearvon 

yliarvostaminen  indikoivat  ehdollisen  konservatismin  toteutumista  ainoastaan 

viiveellä. Tutkimustulosten  yhteenvetona  voidaan  todeta,  että  yritykset  näyttäisivät 

hyödyntävän SFAS  142  standardin  sallimaa  harkinnanvaraisuutta  opportunistisesti 

esimerkiksi  alaskirjausten  viivästämiseen  tai  liioittelemiseen  eli  pyrkimällä 

harkinnanvaraisesti  vaikuttamaan  sekä  tehtävien  alaskirjausten  ajoitukseen,  että 

kokoon.  Tulos  on  yhdenmukainen  Ramannan  (2008)  tutkimustulosten  kanssa. 

Tutkimustulokset  eivät  tue  FASB:n  väitettä,  jonka  mukaan  SFAS  142:n 

soveltaminen  johtaa  taloudellisen  raportoinnin  luotettavuuden  ja  informaatioarvon 

kasvuun.  Sen  sijaan  liikearvon  arvonalentumistestauksen  ja  sen  seurauksena 

syntyvien  taloudellisten  raporttien  luotettavuus  ja  oikea-aikaisuus  voidaan  asettaa 

kyseenalaiseksi.  Aikaisemmin  muun  muassa  Ramanna  ja  Watts  (2012),  Li  ja  Sloan 

(2011), Beatty  ja  Weber  (2006), Jarva  (2013)  ja  Hayn  ja  Hughes  (2006)  ovat 

päätyneet tutkimuksissaan samoihin johtopäätöksiin. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kirjanpidon  ominaisuuksiin  on  jo  vuosisatojen  ajan  kuulunut  ehdollisen 

konservatismin  periaate.  Ehdolliseen  konservatismiin  kuuluvan  voittojen  ja 

tappioiden  epäsymmetrisen  kirjaamisperiaatteen  mukaan voittojen  kirjaamiselta 

vaaditaan  tappioita  suurempaa  varmennettavuuden  astetta. Tästä  seuraa,  että 

ehdollisen  konservatismin  toteutuessa  huonot  uutiset  heijastuvat  taloudellisiin 

raportteihin  oikea-aikaisemmin  ja  hyviä  uutisia  nopeammin. Ehdollinen 

konservatismi toteutuu  kirjanpidossa  suoriteperusteisten  erien,  kuten  liikearvon 

alaskirjausten  kautta.  Ehdollisen  konservatismin  periaatteiden  mukaan  taseen 

liikearvon määrää korjataan alaspäin taloudellisten olosuhteiden heikentyessä, muttei 

takaisin  ylöspäin  olosuhteiden  jälleen  parantuessa. Kirjanpidon keskeisiin 

ominaisuuksiin  on kuulunut olennaisesti myös  menojen  ja  tulojen  matching- eli 

kohdistamisperiaate.  Kohdistamisperiaate  on  olennainen  osa  suoriteperusteisesta 

kirjanpitoa  ja  sen  tehtävänä  on  yhdistää  tulojen  hankkimisesta  aiheutuneet  menot 

niiden synnyttämille tuloille. Kohdistamisperiaatteen toteutumista voidaan tarkastella 

konservatismin  tapaan  liikearvon  alaskirjauksissa.  Tehokas  kohdistaminen  toteutuu, 

kun  merkittävä  osa  liikearvon  hankkimisesta  aiheutuneista  kustannuksista  saadaan 

kohdistettua liikearvon synnyttämille tuloille. 

Liikearvon kirjanpitokäsittely koki muutoksen 2000-luvun alussa, kun yhdysvaltojen 

US  GAAP -tilinpäätösnormistosta  vastaava  FASB  otti  käyttöön  uudet 

liikearvostandardit  SFAS  141  ja  SFAS  142.  Standardien käyttöönoton  yhteydessä 

luovuttiin liikearvon systemaattisista  kuoletuksista  ja  siirryttiin  jaksoittaiseen 

liikearvon  arvonalentumistestaukseen. Uudet  liikearvostandardit  edustavat  FASB:n 

laajamittaista  siirtymistä  kohti  käypiin  arvoihin  perustuvaa  tase-erien 

arvonmääritystä.  Standardien  soveltamiseen  liittyykin  huomattavasti  aiempaa 

enemmän  harkinnanvaraisuutta  ja  subjektiivisten  estimaattien  hyväksikäyttöä 

käypien  arvojen  määrittelemiseksi. Ottaessaan  standardit  käyttöön  FASB  teki 

oletuksen,  jonka  mukaan  yritysjohto  hyödyntää  standardien  sallimaa 

harkinnanvaraisuutta  heijastaakseen  tehokkaasti  liikearvoon  liittyvää  yksityistä 

informaatiota  markkinoille,  minkä  seurauksena  taloudellisen  raportoinnin 

informaatioarvo  kasvaa.  FASB:n  näkemystä  ja  standardien  käyttöönottoa  on 

kuitenkin kritisoitu  kirjallisuudessa  voimakkaasti.  Muun  muassa  Ramannan  ja 
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Wattsin  (2012)  mukaan  käypien  arvojen  ja  kassavirtojen  ennustaminen 

harkinnanvaraisia  ja  subjektiivisia  estimaatteja  hyväksikäyttäen  antaa 

mahdollisuuden yritysjohdon opportunistiselle raportoinnille ja tulosmanipuloinnille. 

Wattsin  (2003)  mukaan  käypien  arvojen hyväksikäyttäminen  merkitsee  siirtymistä 

kauemmaksi ehdollisen konservatismin periaatteesta, minkä seurauksena kirjanpidon 

tulokset  ovat  vähemmän  luotettavia.  Dichevin  (2008)  mukaan  siirtyminen  käypiin 

arvoihin  perustuvaan  tasekeskeiseen  taloudelliseen  raportointiin  merkitsee  myös 

siirtymistä  kauemmaksi  kohdistamisperiaatteeseen  nojaavasta  tuloskeskeisestä 

taloudellisesta raportoinnista. 

Tämän  tutkielman  tarkoituksena  oli selvittää,  miten  siirtyminen  SFAS 142:n 

mukaiseen  liikearvon  arvonalentumistestaukseen  on  vaikuttanut  ehdollisen 

konservatismin  ja  kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen  toteutumiseen  taloudellisessa 

raportoinnissa. Tutkimusaineistona  käytettiin yhdysvaltalaisten  pörssiyritysten 

tilinpäätöstietoja  tarkasteluajanjaksolta 2002-2010. Tutkimustulosten  mukaan 

heikosti  kassavirtoja  synnyttävät  yritykset  kirjaavat  eniten  liikearvon  alaskirjauksia. 

Vastaavasti  alaskirjauksia  kirjataan  vähiten,  kun  yrityksen  kyky  synnyttää 

kassavirtoja on erinomainen. Tutkimustulosten mukaan myös alaskirjausten suuruus 

ja liikearvon määrä taseessa on suurin, kun yritysten kyky synnyttää kassavirtoja on 

heikko.  Lisäksi  tutkimuksessa  havaitaan ensimmäisen  kerran,  että  liikearvon 

alaskirjauksen suuruuteen näyttäisi vaikuttavan se, kuinka yleistä arvonalentumisesta 

ilmoittaminen  on. Havainnon  perusteella  on  mahdollista,  että  yritykset  pyrkivät 

laskelmoimaan  arvonalentumisesta  ilmoittamisen  ajankohdan  ja  tehtävän 

alaskirjauksen  suuruuden  lieventääkseen  arvonalentumisesta  ilmoittamisen 

potentiaalisia negatiivisia kustannuksia, kuten esimerkiksi osakemarkkinareaktioita. 

Kokonaisuutena  tutkimustulokset  eivät  ole  kirjanpidon  kohdistamisperiaatteen 

toteutumisen  mukaisia.  Kohdistamisperiaatteen  mukaisesti  eniten  ja  suurimpia 

arvonalentumisia  tulisi  kirjata  silloin,  kun  yrityksen  ja  samalla  myös  liikearvon 

synnyttämät  kassavirrat  ovat  suurimmat. Tutkimustulokset  ovat  kuitenkin  juuri 

päinvastaisia hyvin  menestyvien  yritysten  kirjatessa  vähiten  ja  pieniä  liikearvon 

alaskirjauksia. Tutkimustulokset  eivät  myöskään  tue  ehdollisen  konservatismin 

toteutumista  SFAS  142 -standardin  mukaisissa  liikearvon  alaskirjauksissa. Vaikka 

heikosti  kassavirtoja  synnyttävien  yritysten  suuret  alaskirjausmäärät  tukevat 
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ehdollisen  konservatismin  toteutumista,  antaa  kyseisten  yritysten  suuret 

kertakirjaukset  ja  liikearvon  suuri  ja  todennäköisesti  yliarvostettu määrä  taseessa 

viitteitä ehdollisen konservatismin toteutumisesta ainoastaan viiveellä. 

Tutkimustulosten  mukaan  yritykset  pyrkivät  soveltamaan  SFAS  142:n  sallimaa 

harkinnanvaraisuutta  viivästääkseen  ja  liioitellakseen  liikearvon  alaskirjauksia  eli 

vaikuttamaan sekä alaskirjausten ajoitukseen, että suuruuteen. Tutkimustulokset eivät 

tue  FASB:n  väitettä,  jonka  mukaan  yritysjohto  toteuttaa  SFAS  142:n  mukaista 

arvonalentumistestausta  heijastaakseen  tehokkaasti  liikearvoon  liittyvää  yksityistä 

informaatiota, minkä seurauksena syntyvien taloudellisten raporttien informaatioarvo 

paranee. Tulosten perusteella tilinpäätösstandardien asettamisesta vastaavien tahojen 

tulisi arvioida  uudelleen käypiin  arvoihin  perustuvan  tasekeskeisen  taloudellisen 

raportoinnin saavutettuja hyötyjä  ja  kustannuksia.  Käypien  arvojen  estimoimisessa 

käytettävien  harkinnanvaraisten  ja  subjektiivisten  estimaattien  hyväksikäyttö 

opportunistisesti voi vaarantaa koko taloudellisen raportoinnin luotettavuuden, kuten 

muun muassa Watts (2003) on aiemmin todennut.  

Kirjanpidon  numeroiden  luotettavuudella  ja  informatiivisuudella  on  merkitystä 

taloudessa  erityisesti  sijoittajille,  jotka  pyrkivät  allokoimaan  pääomiaan 

markkinataloudessa  kaikista  tuottavimpiin  sijoituskohteisiin. Tutkimustulosten 

perusteella  sijoittajien  tulisi  huomioida  taloudellisen  raportoinnin  eriytyminen 

kauemmas  konservatismin  ja  kohdistamisen  traditionaalisista  periaatteista 

sijoituspäätöksiä  tehdessään. Mielenkiintoinen  jatkotutkimusaihe  olisikin  selvittää, 

kuinka hyvin sijoittajat ottavat huomioon kirjanpidon numeroiden luotettavuuteen ja 

informaatioarvoon  liittyviä  tekijöitä,  kuten  ehdollisen  konservatismin  ja 

kohdistamisperiaatteen toteutumista, määritellessään arvopapereiden hintoja. Tämän 

tutkielman tutkimustulosten  perusteella  näiden  tekijöiden  huomioimatta  jättäminen 

saattaa  altistaa  arvonmääritysprosessin  merkittäville hinnoitteluvirheille,  mikä 

puolestaan johtaisi epätehokkaaseen pääomien allokoitumiseen taloudessa.  

Mielenkiintoinen  jatkotutkimusaihe  olisi  myös  selvittää,  miksi kirjanpidon 

kohdistamisperiaate  ei  näytä  toteutuvan  tehokkaasti  liikearvon  kohdalla.  Syy  tähän 

voi olla esimerkiksi yritysjohdon rajallisen lyhyt toimintakausi ja aikajänne tietyssä 

yrityksessä.  Koska  yritysjohtoa  arvioidaan  pääasiassa  synnytetyn  kirjanpidon 
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tuloksen  perusteella, ei liikearvon  tehokas oikea-aikainen kohdistaminen  ole 

yritysjohdon  näkökulmasta  järkevää,  koska  kirjaamalla  liikearvoa  alas  yritysjohto 

käytännössä  heikentää samalla omaa  asemaansa. Toisaalta  syynä 

kohdistamisperiaatteen  toteutumatta  jäämiseen  voi  olla  myös  se,  että  liikearvon 

arvonalentumistestaus  ja  tehtävien  alaskirjausten  tarkoitus  on  laaja-alaisesti 

ymmärretty  väärin. Tilinpäätösstandardien laatimisesta  vastaavien  tahojen tulisikin 

kriittisesti  pohtia,  onko  liikearvon  arvonalentumistappio  oikea  termi  kuvaamaan 

liikearvon  hankkimisesta  aiheutuneiden  menojen  kohdistamista  liikearvon 

synnyttämille  tuloille, vai  onko  käytettävä  termi  liian  negatiivinen. Jos 

arvonalentumistappion sijasta käytettäisiin esimerkiksi termiä arvonalentumispoisto, 

saattaisi se  kannustaa  yritysjohtoa  ja  tilintarkastajia  kirjaamaan  liikearvoa  alas 

silloin,  kun  yrityksen  omaisuuserät ja  samalla  myös  liikearvo  tuottaa yritykselle 

paljon kassavirtoja.   
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