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1 Executive summary 

This project assignment on goodwill was prepared in connection with the completion of HD Part II 

Financial & Management Accounting at Copenhagen Business School in the spring 2014. The 

project assignment concerned the accounting treatment of acquired goodwill, and the title question 

was the following: ”Do the annual reports of the largest Danish companies listed in the stock 

exchange index OMXC20CAP give satisfactory insight into their impairment tests of goodwill?”. 

The project assignment analysed 18 annual reports from the companies listed at OMXC20CAP. 

Introductorily in the project assignment was a general description of goodwill, primarily within 

IFRS. Goodwill fell under the category of intangible assets and could be characterised as 

something that contributed to generating income in the entity, but which was not measurable; for 

instance, an entity’s reputation, customers and business connections. Goodwill was stated as the 

positive difference between cost and fair value of the identifiable net assets of an acquired entity. 

The financial reporting standard IAS 36 related to impairment of assets, in which the rules on 

impairment test of goodwill were included. The most significant assumptions of an impairment 

test were the discount rate applied to the cash flow projections, the growth rate used to extrapolate 

cash flow projections, and the period over which management projected cash flows. 

In the empirical part of the project assignment, it was initially examined how much significance 

goodwill had to the largest Danish companies listed in the index OMXC20CAP. The conclusion 

was that goodwill had massive significance to the largest Danish companies’ financial figures, 

which emphasised the importance of the accounting treatment of impairment test of goodwill. 

Also in the empirical part of this project assignment, eight examinatory questions were asked, 

primarily relating to compliance of IAS 36, which in the aggregate answered the title question. The 

eight questions were then analysed in the 18 annual reports from the companies listed in 

OMXC20CAP which were part of the examination. 

It was found that the level of information about the impairments tests in the OMXC20CAP 

companies’ annual reports was of very varying quality. Thereby, the readers of the financial 

statements would not obtain sufficient transparency in the annual reports, and accordingly, the 

readers would doubt whether the measurement of goodwill was correct. It was also found that one 
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company in the OMXC20CAP in particular did not base its impairment tests on realistic 

assumptions. 

This project assignment predominantly pointed towards the conclusion that, based on the analyses 

and assessments of this project assignments, the OMXC20CAP companies‘ annual reports overall 

did not give satisfactory insight into their impairment tests of goodwill for the readers of financial 

statements. The primary reasons for this conclusion were that a wide selection of the Danish 

companies in OMXC20CAP could be criticized for their accounting treatment of impairment tests 

of goodwill, and that this indicated a general trend. Also, these matters were clearly assessed to be 

not insignificant. 

The provisions of IAS 36, etc. were to be complied with by all, and there was no question of the 

companies’ deciding whether to observe the provisions of IAS 36 ”to a higher or lesser degree”. It 

was difficult to decide whether the companies’ non-compliance of the financial statement 

provisions was due to error, carelessness, ignorance or other, but it did seem strange considering 

the companies’ professional accounts departments. 

The conclusion of the project assignment was that, on the basis of the analyses and assessments of 

this project assignment, the annual reports of the largest Danish companies listed in the index 

OMXC20CAP overall did not give satisfactory insight into its impairments tests of goodwill to the 

readers of the financial statements. 
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2 Generelt om projektopgaven 

2.1 Indledning 

Denne projektopgave omkring goodwill er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af HD 2. del 

i Regnskab og Økonomistyring på Copenhagen Business School i foråret 2014. Emnet for 

projektopgaven er goodwill. 

Projektopgaven henvender sig til erfarende regnskabsbrugere med et grundlæggende kendskab til 

regnskaber og hvorledes en årsrapport bør læses. 

Formålet med denne projektopgave består i at undersøge, hvorvidt OMXC20CAP-selskabernes 

årsrapporter giver et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på erhvervet goodwill for 

regnskabsbrugerne. Projektopgavens fokus vil dermed være rettet mod selskaberne optaget på 

børsindekset OMXC20CAP. 

Mange virksomheder har haft det svært under den økonomiske krise, blandt andet Vestas for at 

nævne et eksempel i OMXC20CAP. 1 Et andet eksempel er virksomheden DGS af 2011 A/S, det 

tidligere De Gule Sider A/S. DGS af 2011 A/S gik konkurs i 2013, efter at TDC tilbage i 2005 

frasolgte virksomheden for 5 mia. kr. 2 

Krisen har betydet, at regnskabsbrugerne i højere grad end tidligere har behov for oplysninger om 

virksomhedens økonomiske situation, og dermed er meget afhængige af pålideligheden af de 

oplyste værdier i årsrapporterne. Specielt må tilstedeværelsen af aktiverne uden fysisk substans 

formodes at have særlig relevans, herunder goodwill. I denne forbindelse har en undersøgelse fra 

European Financial Reporting Advisory Group vist, at 8 ud af 23 regnskabsbrugere ikke brugte 

goodwill, når de skulle vurdere en virksomheds økonomiske stilling. 3 

Den finansielle krise kan for nogle virksomheder medføre øget modvilje i at nedskrive sin 

goodwill. Derfor er det vigtigt at virksomhedernes årsrapporter giver et fyldestgørende indblik i 

                                                           

1 Aktiekursen for Vestas Wind Systems faldt fra kurs 552 pr. 31. december 2007 til kurs 34 pr. 31. 

december 2012. 
2 Kilde: www.business.dk/media/de-gule-sider-gaar-konkurs den 1. maj 2014. 
3 Kilde: European Financial Reporting Advisory Group, Questionnaire on the subsequent 

measurement of goodwill, feedback statement, juni 2013. 
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nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne, hvilket har inspireret opgaveskriver til 

emnevalget i denne projektopgave. 

Projektopgaven er udarbejdet med udgangspunkt i faget ”eksternt regnskab” i overensstemmelse 

med vejledningen for afgangsprojekt 2014 af CBS – Institut for Regnskab og Revision. 

2.2 Afgrænsning 

Denne projektopgave omhandler den regnskabsmæssige behandling af erhvervet goodwill. Når 

der skrives om goodwill, vil det således være indforstået, at det drejer sig om erhvervet goodwill 

regnskabsmæssigt, og ikke den skattemæssige behandling. 

Negativ goodwill (badwill) og internt oparbejdet goodwill medtages ikke i denne projektopgave. 

Herudover vil ”IFRS for SME” ikke blive inddraget. Konsekvensen at dette bliver, at små og 

mellemstore virksomheder ikke bliver en del af opgaven. Hvis ”IFRS for SME” blev inddraget, 

kunne konklusionerne i denne projektopgave være anderledes, da goodwill under ”IFRS for SME” 

afskrives og kun testes for værdiforringelse når der er en bestemt omstændighed hertil, i 

modsætning til IFRS hvor goodwill årligt skal testes for værdiforringelse, uden afskrivninger. 4 

Årsrapporternes afsnit om regnskabsmæssige skøn og vurderinger indgår ikke som en del af 

denne undersøgelse af afgrænsningsmæssige årsager, og der ses således bort fra disse afsnit. Det 

vurderes, at denne afgrænsning ikke har betydning for undersøgelsens resultater, hvilket skyldes 

at de valgte undersøgelsesspørgsmål kan besvares uden inddragelse af selskabernes skøn og 

vurderinger ved nedskrivningstestene. 

Det skal pointeres, at denne projektopgave ikke omhandler revision eller værdiansættelse af 

goodwill. 

  

                                                           

4 Kilde: www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/assets/ifrs_for_smes_us.pdf den 1. maj 2014. 
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2.3 Problemformulering 

Giver OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter et fyldestgørende indblik i nedskrivningstest på 

goodwill? 

Der foreligger ingen formel definition af begrebet ”fyldestgørende indblik”. Et af de nærmeste 

formelle begreber er ”retvisende billede”. IAS 1, pkt. 15 definerer begrebet ”retvisende billede” 

som en overholdelse af begrebsrammen (beskrevet i afsnit 3.4) og de øvrige standarder under IFRS 

(International Financial Reporting Standards), herunder om nødvendigt med supplerende 

oplysninger. For at konkretisere begrebet ”fyldestgørende indblik” med henblik på skabe en mere 

konkret undersøgelse i denne projektopgave, end ved at tage udgangspunkt i definitionen af 

"retvisende billede”, har opgaveskriver formuleret følgende definition af begrebet ”fyldestgørende 

indblik”: 

 Indeholder ikke væsentlige fejl. 

 Indeholder ikke væsentlige, urealistiske skøn. 

 Indeholder ikke misvisende information. 

Ovenstående tre punkter er således anvendt som en præcisering af begrebet ”fyldestgørende 

indblik” i problemformuleringen. 

Undersøgelsesspørgsmål til problemformuleringen: 

 Hvad er goodwill? 

 Hvilke forudsætninger indgår i en nedskrivningstest? 

 Hvor stor en andel udgør goodwill af OMXC20CAP-selskabernes balancesum og egenkapital? 

 IFRS i praksis: Hvor godt er informationsniveauet om nedskrivningstestene i OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter, og bygger nedskrivningstestene på realistiske forudsætninger? 

Der skelnes imellem ovenstående undersøgelsesspørgsmål til problemformuleringen, og 

undersøgelsesspørgsmål A til H i projektopgavens empiriske del, som oplistes i næste afsnit. 

Der er flere årsager til, at det netop er selskaberne i OMXC20CAP, som danner grundlag for denne 

projektopgave på baggrund af problemformuleringen. For det første er årsrapporterne offentligt 



 

  
Side 8 

 

  

8 OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill 

tilgængelige, og indekset består af de største danske virksomheder 5, og på grund af 

virksomhedernes størrelse, er det oftest disse, som bliver omtalt i de danske medier. En anden 

årsag til, at OMXC20CAP-selskaberne er udvalgt som population til denne projektopgave består i, 

at denne gruppe af selskaber må formodes at besidde en betydelig mængde goodwill – på grund 

af selskabernes omfang og dermed købekraft – i forhold til mængden af goodwill i andre danske 

virksomheder. 

2.4 Metode 

Denne projektopgave er opbygget med en teoretisk og empirisk del, som beskrives i det følgende. 

Teoretisk del: Indledningsvis vil goodwill grundlæggende blive beskrevet; primært inden for 

IFRS, men årsregnskabslovens tilgang til goodwill vil også berøres. Efterfølgende vil 

regnskabsteorierne, IFRS og IAS-standarderne samt begrebsrammen blive behandlet i den 

teoretiske del, da en redegørelse af disse områder vurderes relevant forud for den empiriske del. 

Med hensyn til IFRS (som alle selskaber i OMXC20CAP aflægger under) vil fokus indledningsvis 

være rettet mod IFRS i et overordnet perspektiv og i forlængelse heraf beskrives IFRS 3 om 

virksomhedssammenslutninger. Herfra fortsættes til en beskrivelse af IAS 38 omhandlende 

immaterielle anlægsaktiver, og derefter til IAS 36 om værdiforringelse af aktiver. Projektopgavens 

hovedfokus blandt standarderne er IAS 36, eftersom denne regnskabsstandard er essentiel i 

forhold til besvarelse af problemformuleringen, da denne omhandler værdiforringelse. 

Årsagen til, at regnskabsstandarderne inddrages i den nævnte rækkefølge, skyldes, at det i praksis 

kan foregå i disse steps: Overtagelse af virksomhed, identifikation af immaterielle anlægsaktiver, 

test for værdiforringelse af aktivet – og rækkefølgen heraf svarer til afsnittets inddragelse af 

standarderne. 

Den teoretiske del vil afslutningsvis forklare DCF-modellens aspekter, hvilket blandt andet 

skyldes, at samtlige virksomheder i OMXC20 med goodwill, har valgt at benytte denne model ved 

                                                           

5 Nærmere præcist består OMXC20CAP af et vægtet aktieindeks over de 20 mest omsatte aktier på 

Københavns Fondsbørs. 
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nedskrivningstesten af CGU’er 6 med tilknyttet goodwill. 7 Undersøgelsens punkt B til E, som 

omtales nedenfor i afsnittet om den empirisk del, har stor tilknytning til DCF-modellen, hvorfor en 

analyse af DCF-modellen vurderes nødvendig forud for den empiriske del. 

Undervejs i den teoretiske del – og ikke i den empiriske del – vil årsregnskabsloven blive 

inddraget. Netop inden for goodwill er der stor forskel imellem og IFRS og årsregnskabsloven, 

hvorfor inddragelsen af årsregnskabsloven vil give brugbar viden om IFRS’s tilgang til goodwill. 

Empirisk del: I den empiriske del vil det indledningsvis blive undersøgt, hvor stor betydning 

goodwill har for OMXC20CAP-selskaberne. Dette måles ved hvor stor andel, som goodwill udgør 

af OMXC20CAP-selskabernes balancesum og egenkapital. En stor betydning vil fremhæve hvor 

afgørende den regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill er, og omvendt 

ved en lav betydning. 

Efterfølgende undersøges OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af 

nedskrivningstest på goodwill, hvor følgende undersøgelsesspørgsmål vil indgå: 

Klassificering: 

A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af goodwill indregnet i resultatopgørelserne, og 

hvilken betydning har dette for årsrapporternes nøgletal? 

Nøgleforudsætninger: 

B. Er de terminale vækstrater baseret på realistiske estimater? 

C. Anvendes budgetteringsperioder på over 5 år, og indeholder årsrapporterne i så fald en 

fyldestgørende begrundelse for valget af denne budgetteringsperiode? 

D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller efter skat? 

  

                                                           

6 I afsnit 5.1 forklares begrebet Cash Generating Unit (CGU). 
7 Kilde: Undersøgt og konkluderet af opgaveskriver, at samtlige selskaber i OMXC20 pr. 31. 

december 2013 (oplistet i bilag 2) benytter DCF-modellen ved nedskrivningstesten af CGU’er med 

tilknyttet goodwill. 
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Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

F. Indeholder årsrapporterne informationer om følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

G. Indeholder årsrapporterne informationer om til hvilke CGU’er goodwill allokeres? 

H. Indeholder årsrapporterne informationer om hvilke CGU’er, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

Med hensyn til udvælgelsen af ovenstående undersøgelsesspørgsmål henvises til afsnit 7.2. 

Undersøgelsesspørgsmålene kunne også opdeles inden for kategorierne ”forudsætninger” og 

”informationsniveau”, hvilket dog er fravalgt til fordel for ovenstående gruppering. Punkt B til D 

omhandler forudsætninger, mens de resterende undersøgelsesspørgsmål omhandler 

informationsniveauet. 

Resultaterne fra de ovennævnte undersøgelsesspørgsmål vil blive sammenholdt med en delvis 

tilsvarende undersøgelse fra ESMA (The European Securities and Market Authority). Årsagen til, 

at denne projektopgaves resultater sammenholdes med en tilsvarende undersøgelse, skyldes, at 

der således vil kunne opnås et indblik i, om eventuelle fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i de 

undersøgte årsrapporter aflagt af OMXC20CAP-selskaberne, enten er typiske eller mere sjældne 

forhold. 

Metodiske overvejelser: I projektopgaven anvendes den konstruktivistiske læringsteori idet det 

antages, at den problemformulering som ønskes at blive besvaret, er påvirket af menneskelige 

holdninger. Undersøgelsen om selskabernes nedskrivningstests er kvalitativ, og der er således 

ingen bestemt påstand om selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på 

goodwill som vil blive undersøgt. I stedet vil det ud fra en konstruktivistisk tilgang blive 

undersøgt, hvorvidt OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter giver et fyldestgørende indblik af 

sine nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne. 

I undersøgelserne tages der direkte udgangspunkt i selskabernes årsrapporter, hvorfor 

reliabiliteten er høj. Den konstruktivistiske tilgang i vurderingen af årsrapporterne kan resultere i 

en lav replikation. For at begrænse denne problematik, vil der af opgaveskriver blive skrevet 
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bemærkninger til alle ovennævnte undersøgelsesspørgsmål for hvert selskabs årsrapport, således 

at betragtningerne, som ligger bag vurderingen af hvert selskabs årsrapport, fremgår for læseren. 

Populationen i den empiriske del: Der tages udgangspunkt i OMXC20CAP-selskabernes 

årsrapporter med regnskabsafslutning enten pr. 30. september 2013, 31. august 2013, eller 31. 

december 2012. Årsrapporterne med regnskabsafslutning pr. 31. december 2013 og senere indgår 

således ikke i hovedundersøgelsen i afsnit 7.3 og det tilhørende bilag 4, hvilket skyldes at 

undersøgelsen i den empiriske del blev påbegyndt af opgaveskriver i december 2013. 

Af denne årsag vil der afslutningsvis i den empiriske del foretages en gennemgang af de 

efterfølgende aflagte årsrapporter med regnskabsafslutning pr. 31. december 2013, hvor eventuelle 

fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i de undersøgte årsrapporter for 2012, undersøges for de 

efterfølgende aflagte årsrapporter for 2013. Det vurderes relevant at gennemgå de efterfølgende 

aflagte årsrapporter, således at denne projektopgave bygger på nyeste data. 

Ud af de 20 aktier i OMXC20CAP indgår der 18 årsrapporter i undersøgelsen. A.P. Møller - Mærsk 

er repræsenteret to gange i OMXC20CAP, og Novo Nordisk er ikke medtaget i undersøgelsen, da 

selskabet ikke besidder væsentlige goodwill beløb. 8 Der tages udgangspunkt i selskabernes 

koncernårsrapporter. 

Kildekritik: Hovedparken af litteraturen anvendt i denne projektopgave er love, regler og 

officielle vejledninger, og for denne litteratur vurderes der ikke at være problemer med validiteten. 

Undervejs i projektopgaven vil der være en række teoretiske diskussioner, hvor der inddrages 

subjektive artikler og publikationer af kyndige regnskabsteoretikere. Disse kilder er medtaget for 

at få en række forskellige holdninger om de gældende regnskabslove og regler, for på baggrund 

heraf at kunne diskutere regnskabsteorien. Opgaveskriver er dermed opmærksom på 

regnskabsteoretikernes subjektive meningstilkendegivelser. Afslutningsvis kan det konstateres, at 

der ikke er konstateret væsentlige problematikker ved de valgte kilder. 

  

                                                           

8 Novo Nordisk oplyser ikke den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 31. december 2012 i 

årsregnskabet, og der kan derfor ikke være væsentlige goodwill beløb (i så fald burde det være vist 

særskilt). 
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Disposition: Nedenfor er projektopgavens disposition illustreret for de følgende kapitler. 

Giver OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter et 

fyldestgørende indblik i nedskrivningstest på goodwill? 

↓ ↓ 

Teoretisk del (kapitel 3-6) Empirisk del: Undersøgelser af behandlingen af 

goodwill under IFRS i praksis (kapitel 7-8) 

Kapitel 3 Goodwill og regnskabsteorier 

3.1 Generelt om goodwill 

3.2 Regnskabsteorier 

3.3 IFRS generelt og IAS-standarderne 

3.4 Begrebsrammen 
  ↓ 

Kapitel 4 Indregning af goodwill 

4.1 Generelt om indregning af goodwill 

4.2 Statistik på indregning af goodwill 
  ↓ 

Kapitel 5 Nedskrivningstests generelt 

5.1 Relevante paragraffer i IAS 36 

5.2 Kapitalværdiberegning efter DCF-modellen 
  ↓ 

Kapitel 7 Undersøgelser 

Undersøgelse 1: 

  7.1 Undersøgelse af goodwill’ens størrelse og 

        betydning for OMXC20CAP-selskaberne 

Undersøgelse 2: 

  7.2 Fastsættelse af undersøgelsesspørgsmål 

  7.3 Undersøgelse af nedskrivningstestene i 

        OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter 

  7.4 Sammenligning med tilsvarende undersøgelse 

  7.5 Gennemgang af efterfølgende aflagte 

        årsrapporter 

   
Kapitel 6 Opsummering og diskussion ud fra 

teorien 
  ↓ 

Kapitel 8 Opsummering og diskussion ud fra 

undersøgelserne 
    ↓ 

  ↓     ↓ 

Konklusion på om OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter giver et fyldestgørende 

billede af sine nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne? (kapitel 9) 

 

Perspektivering om den fremtidige behandling af goodwill (kapitel 10) 
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3 Goodwill og regnskabsteorier 

3.1 Generelt om goodwill 

Goodwill kan karakteriseres som noget, der medvirker til at generere indtægter i virksomheden, 

men som ikke er målbare. For eksempel en virksomheds omdømme, kundekreds og 

forretningsforbindelser. Goodwill opgøres som den positive forskel mellem kostprisen og 

dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver i en opkøbt virksomhed (med andre ord er 

residualen goodwill). 

Goodwill går ind under kategorien som et immaterielt anlægsaktiv. IAS 38, punkt 46 tillader ikke 

indregning af internt oparbejdet goodwill, hvorfor goodwill kun indregnes ved 

virksomhedshandler. Goodwill må ikke afskrives ved aflæggelse efter IFRS, men skal alene testes 

årligt for værdiforringelse. 

Generelt om nedskrivningstests: Under IFRS skal virksomheder med goodwill ifølge 

standarderne om værdiforringelse af aktiver (IAS 36) foretage nedskrivningstest minimum én 

gang årligt, hvorimod at en nedskrivningstest under årsregnskabsloven kun skal foretages, hvis 

der er indikation på nedskrivningsbehov. Nedskrivningstesten har direkte indflydelse på 

virksomhedens resultat, idet at nedskrivningen bogføres over resultatopgørelsen. Hvis 

virksomheden foretager for store nedskrivninger, er det ikke retvisende, da der i så fald er tale om 

hemmelige reserver. Foretages der for lave nedskrivninger, er dette heller ikke retvisende, da 

resultatet ikke vil blive belastet med de fornødne værdiforringelser. 

Nedskrivningstests foretages på CGU-niveau, hvilket beskrives nærmere under afsnit 5.2 om 

kapitalværdiberegning efter DCF-modellen. 

Et eksempel på nedskrivningstestens store betydning er årsrapporterne 2012 for A.P. Møller - 

Mærsk, Jyske Bank og Vestas Wind Systems, som i årets løb har nedskrevet henholdsvis kr. 623 

mio., kr. 216 mio. og kr. 161 mio. Et større eksempel på nedskrivning af goodwill er tilbage i 2008, 

hvor Danske Bank A/S havde en nedskrivning af goodwill på kr. 3,1 mia. vedrørende særligt 
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National Irish Bank i Irland. Desuden har en undersøgelse af KPMG vist, at goodwill typisk 

udgjorde over 50 procent af købssummen ved virksomhedsovertagelser inden finanskrisen. 9 

Afskrivninger efter årsregnskabsloven: Under årsregnskabsloven skal goodwill afskrives i 

henhold til § 43, og årsregnskabslovens § 53, stk. 2 kræver, at en afskrivningsperiode for 

immaterielle anlægsaktiver på over 5 år begrundes i anvendt regnskabspraksis. Ifølge 

årsregnskabslovens § 43, stk. 3, må goodwill ikke afskrives over en periode, der overstiger 20 år. Et 

argument for at goodwill skal afskrives er, at det er udtryk for en overnormal profit, som vil 

tiltrække konkurrenter til markedet, hvorefter den overnormale profit over tid forsvinder. 

3.2 Regnskabsteorier 

Der findes to grundlæggende regnskabsteorier, som er det præstationsorienterede paradigme og 

det formueorienterede paradigme. Årsagen til forskellene mellem årsregnskabsloven og IFRS 

inden for goodwill, bunder delvist i disse to regnskabsteorier, hvorfor at en overordnet 

redegørelse om regnskabsteorierne findes relevant. 

Det præstationsorienterede paradigme: Denne regnskabsteori har sit udgangspunkt i 

virksomhedens realiserede transaktioner, hvilket indebærer at resultatopgørelsen har stor 

betydning. Indtægter måles til salgspris, og i balancen vil værdiansættelsen af aktiver og 

forpligtelser være knyttet til en transaktion, hvilket vil sige til historiske kostpriser. På grund af 

inflationen kan det derfor medføre, at virksomhedernes aktiver vurderes for lavt, når der tages 

udgangspunkt i de historiske kostpriser. Forsigtighedsprincippet er dermed fremherskende i det 

præstationsorienterede paradigme. 

Under et fuldstændig præstationsorienteret paradigme vil goodwill aldrig påvirke 

resultatopgørelsen; hverken i form af ned- eller afskrivninger. Dette skyldes, at omkostninger i det 

fuldstændige præstationsorienterede paradigme består af årets ressourceforbrug til historisk 

kostpris, og i den forbindelse vil ”forbrug af goodwill” ikke give mening. 

                                                           

9 Kilde: Intangible Assets and Goodwill in the context of Business Combinations, side 11, KPMG, 

maj 2009. 
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Det formueorienterede paradigme: I dette paradigme er fokus på balancen, og årets resultat 

opgøres som ændringen i egenkapital primo til ultimo. Resultatopgørelsen tillægges derfor ikke 

samme høje betydning som i det præstationsorienterede paradigme, idet at resultatopgørelsen 

groft sagt har til formål at specificere periodens ændringer i aktiver og passiver. Da kapitalværdier 

(også kaldet nutidsværdi) eller markedsværdier anvendes til at værdiansætte aktiver og 

forpligtelser, kræver det formueorienterede paradigme forholdsvis mange skøn, da ændringer i de 

aktuelle priser eksempelvis medtages direkte i balancen. 

På trods af, at IFRS’s tilgang til goodwill bygger på det formueorienterede paradigme, så tillades 

hverken opskrivninger af goodwill eller tilbageførsel af nedskrivninger på goodwill (jævnfør IAS 

36, punkt 124), hvilket er i uoverensstemmelse med et fuldstændig formueorienteret paradigme, 

men det indikerer at IFRS benytter sig af en vis grad af forsigtighed. 

Under det formueorienterede paradigme er der mange informationer som lægger til grund for 

indregningen og værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser. Af denne årsag har 

regnskabsbrugerne behov for flere oplysninger end ved det præstationsorienterede paradigme. I 

denne sammenhæng undersøges informationsniveauet om nedskrivningstestene i OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter i denne projektopgaves empiriske del, samt hvorvidt 

nedskrivningstestene bygger på realistiske forudsætninger. 

3.3 IFRS generelt og IAS-standarderne 10 

IFRS (International Financial Reporting Standards) er internationale regnskabsstandarder, der 

overordnet set bygger på det formueorienterede paradigme, og som udgives af IASB (International 

Accounting Standards Board). IASB er en privat organisation sammensat af internationale 

regnskabseksperter. Indførelsen af de internationale regnskabsstandarder skyldes blandt andet 

ønske om at kunne sammenligne regnskabstallene på tværs af virksomheder i forskellige lande, og 

desuden har IFRS til formål at forsyne kreditorer og investorer med retvisende information at 

træffe sine beslutninger på. 11 

                                                           

10 Kilde: Introduktion til de internationale regnskabsstandarder – IFRS, Deloitte, 4. udg. 2013. 
11 Der henvises i denne forbindelse til afsnit 3.4 om begrebsrammen. 
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I 2002 blev IFRS-reglerne vedtaget af EU, og fra og med regnskabsår 2005 skulle alle børsnoterede 

selskaber i EU aflægge deres årsrapporter efter IFRS. Fra og med regnskabsår 2009 blev det også 

pligtigt for alle børsnoterede virksomheder i Danmark, der ikke indgår i en koncern, at aflægge 

deres årsrapporter efter IFRS. I dag benyttes IFRS i mere end 100 lande. 12 

I Danmark skal børsnoterede virksomheder følge IFRS, med enkelte undtagelser. 

Betegnelsen IAS er i de nyere standarder omlagt til betegnelsen IFRS, eksempelvis IFRS 3 

(virksomhedssammenslutninger). På trods af dette bevarer eksisterende standarder, eksempelvis 

IAS (værdiforringelse af aktiver) deres navne. Nedenfor gennemgås IFRS 3, IAS 38 og IAS 36 om 

henholdsvis virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver og værdiforringelse af aktiver. 

IFRS 3 (virksomhedssammenslutninger): IFRS 3 behandler den regnskabsmæssige behandling af 

virksomhedssammenslutninger, men finder blandt andet ikke anvendelse på etablering af joint 

ventures og virksomhedssammenslutninger omfattende virksomheder under samme parts 

bestemmende indflydelse, eksempelvis virksomhedssammenslutninger inden for samme koncern. 

I henhold til IFRS 3 skal alle virksomhedssammenslutninger, omfattet af denne standard, 

behandles efter overtagelsesmetoden, og sammenlægningsmetoden tillades ikke for 

virksomhedssammenslutninger omfattet af IFRS 3. I afsnit 4.1 gennemgås revurdering efter 

overtagelsesmetoden, og sidste step ved overtagelsesmetoden er opgørelse af goodwill (eller 

badwill, som dog ikke indgår i denne projektopgave). Som tidligere beskrevet under afsnit 3.1, går 

goodwill ind under kategorien som et immaterielt anlægsaktiv, og derfor berøres IAS 38 om 

immaterielle aktiver i det følgende. 

IAS 38 (immaterielle aktiver): Indledningsvis definerer IAS 38 et immaterielt aktiv som værende 

et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Blandt områderne, som IAS 38 

berører, er følgende: Krav for indregning, aktiver erhvervet som led i en 

virksomhedssammenslutning, internt oparbejdede aktiver, efterfølgende måling, samt af- og 

nedskrivninger af immaterielle aktiver. 

                                                           

12 Kilde: IFRS adoption by country, PwC, April 2013. 
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IAS 38, punkt 107 og 108 behandler immaterielle aktiver med uendelig brugstid, hvori goodwill 

hører under. Af IAS 38, punkt 107 fremgår, at der ikke skal foretages afskrivning på immaterielle 

aktiver med uendelig brugstid, og af IAS 38, punkt 108 fremgår, at virksomheder årligt skal teste 

immaterielle aktiver med uendelig brugstid for værdiforringelse, samt når der er indikationer på, 

at det immaterielle aktiv kan være værdiforringet. I denne forbindelse kræver IAS 38, punkt 108 at 

nedskrivningstesten foretages i overensstemmelse med IAS 36 (beskrives nedenfor). 

IAS 36 (værdiforringelse af aktiver): Behandles i afsnit 7.2, hvilket skyldes at denne 

regnskabsstandard i høj grad er tilknyttet til undersøgelsen af nedskrivningstestene i 

OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter. IAS 36 vil derfor blive inddraget under afsnit 7.2 i 

forbindelse med fastsættelsen af undersøgelsesspørgsmålene i kapital 7, og samtidig inddrages 

IAS 36 i høj grad i kapitel 5 om nedskrivningstests. 

Anvendelse af IFRS til fortolkning af årsregnskabsloven: Som tidligere berørt under afsnit 3.1, 

må goodwill ikke afskrives ved aflæggelse efter IFRS, men skal alene testes årligt for 

værdiforringelse. Det er ikke muligt at tilvælge denne eller andre bestemmelser fra IFRS under 

aflæggelse efter årsregnskabsloven, hvis der findes specifikke bestemmelser i årsregnskabsloven, 

som er direkte i modstrid hermed. 13 Derfor kan afskrivninger ikke undgås under 

årsregnskabsloven, ved at henvise til årsregnskabslovens § 11, stk. 3, om at årsregnskabet skal give 

et fyldestgørende indblik af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.  

3.4 Begrebsrammen 14 

Undervejs i denne projektopgaves analyser vil begrebsrammens niveau 2 (kvalitative egenskaber) 

og niveau 4 (indregning og måling) blive inddraget, og derfor findes en kort, overordnet 

beskrivelse af begrebsrammen relevant. ”Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af 

årsregnskaber” blev udsendt af IASC, det nuværende IASB, i 1989. Begrebsrammen kan ikke 

betegnes som en egentlig standard, men udgør i stedet lovens teoretiske fundament. Følgende 5 

niveauer indgår i begrebsrammen: 

                                                           

13 Revisionsfirmaets KPMG’s holdning jf. Indsigt i årsregnskabsloven, 7. udg. 2012/2013, side 40. 
14 Kilde: Regnskabshåndbogen 2013, PwC, side 50. 
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Brugernes informationsbehov, kvalitetskrav, definition af element, indregning og måling, samt 

klassifikation. 15 

Begrebsrammens niveau 2 består af nedenstående kvalitative egenskaber. 

Forståelighed: En kyndig regnskabsbruger skal kunne forstå årsregnskabet, når dette læses med 

omhu. 

Relevans: Information er relevant, når den har indflydelse på den eksterne regnskabsbrugers 

økonomiske beslutninger. Informationer kan miste deres relevans, hvis der blandt andet går for 

lang tid inden de gives. 

Pålidelighed: Information er pålideligt, når den er fri for fejl og væsentlige mangler, og den 

eksterne regnskabsbruger kan stole på at informationen indeholder det, den antyder eller med 

rimelighed kan forventes at indeholde. 

Sammenlignelighed: Regnskabsbrugeren skal have mulighed for at sammenligne årsregnskaber 

på tværs af forskellige virksomheder samt årsregnskaber i samme virksomhed. Oplysninger om 

den anvendte regnskabspraksis, forudsætninger og skøn er dermed vigtige. 

I forhold til regnskabsteorierne beskrevet i afsnit 3.2, er sammenligneligheden typisk nemmere for 

regnskabsbrugerne under det præstationsorienterede paradigme, hvilket blandt andet skyldes, at 

værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser vil være knyttet til en transaktion, og derfor er mere 

sammenlignelig end ved skøn. Med hensyn til goodwill skal regnskabsbrugerne under 

årsregnskabsloven, forenklet set, primært forholde sig til afskrivningsperioden; eksempelvis hvis 

den ene virksomhed afskriver goodwill over 5 år, og der sammenlignes til en virksomhed med en 

afskrivningsperiode for goodwill på 20 år. 

Under IFRS, hvor goodwill som udgangspunkt har uendelig levetid og der ikke afskrives herpå, 

vil regnskabsbrugerne derfor i højere grad skulle forholde sig til de forudsætninger, som ledelsen 

har lagt til grund ved nedskrivningstest af goodwill. Dette kan vanskelliggøre 

sammenligneligheden under IFRS; særligt hvis regnskabsbrugerne ikke er tilstrækkeligt oplyst om 

                                                           

15 Det vurderes ikke relevant at redegøre for hvert enkelt niveau i begrebsrammen. 
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ledelsens forudsætninger anvendt ved nedskrivningstestene af goodwill, hvilket undersøges 

under projektopgavens empiriske del. 

I begrebsrammens niveau 4 opstilles kriterier for hvordan og hvornår en given regnskabspost 

(element) kan indregnes og måles i årsregnskabet, og desuden defineres elementerne indtægter, 

omkostninger, aktiver, egenkapital samt forpligtelser. Nedenstående vil have størst fokus på 

aktiverne, da goodwill hører under dette element. 

Indtægter: Indtægter er stigninger i virksomhedens økonomiske fordele i regnskabsåret i form af 

værdistigning/tilgang af aktiver eller fald i forpligtelser, som resulterer i en øget egenkapital – 

bortset fra stigning ved indskud fra ejere. 

Omkostninger: Omkostninger er et fald i virksomhedens økonomiske fordele i regnskabsåret i 

form af værdforringelse/afgang af aktiver eller stigning i forpligtelser, som resulterer i en lavere 

egenkapital – bortset fra fald ved udlodning til ejere. 

Ud fra ovennævnte definitioner af indtægter og omkostninger i IFRS’s begrebsramme kan det 

udledes, at IASB hælder mest til det præstationsorienterede paradigme (beskrevet i afsnit 3.2), idet 

ovennævnte værdistigninger/fald i virksomhedens økonomiske ressourcer bryder med det 

præstationsorienterede paradigmes ”historiske kostprisprincip” og i stedet søger hen imod mere 

aktuelle værdier, såsom dags- og kapitalværdier. 

Aktiver: Aktiver er en – af virksomheden kontrolleret – ressource, som følge af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. I 

begrebsrammen defineres ”fremtidige økonomiske fordele” som værende muligheden for (på sigt) 

at bidrage til virksomhedens pengestrømme. Det fremgår endvidere af IASC’s begrebsramme 

(afsnit 83), at indregning af aktiver skal ske såfremt ”det er sandsynligt, at en form for fremtidig 

økonomisk fordel forbundet med posten vil tilgå eller fragå virksomheden, og posten har en kostpris eller 

værdi som kan måles pålideligt”. Begrebet ”pålidelighed” er omtalt i beskrivelsen af begrebsrammens 

niveau 2, og begrebet ”sandsynlighed” omhandler graden af usikkerhed forbundet med de 

fremtidige økonomiske fordele. 
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I forhold til ovenstående kan det argumenteres for, at goodwill ikke opfylder definitionen på et 

aktiv; blandt andet fordi at goodwill ikke selvstændigt kan identificeres, og fordi at den opkøbte 

virksomhed efter ikke har kontrol over goodwill hvis det ikke er identificerbart. Goodwills 

opfyldelse af definitionen på et aktiv diskuteres i slutningen af dette afsnit. 

Egenkapital: Egenkapitalen er den forskelsværdi som fremkommer, når samtlige virksomhedens 

aktiver fratrækkes alle dens forpligtelser. 

Forpligtelser: En forpligtelse er en aktuel forpligtelse, som hidrører fra tidligere begivenheder, og 

hvor indfrielsen vil resultere i et sandsynligt træk på virksomhedens økonomiske ressourcer (det 

vil sige et nettotræk, der reducerer virksomhedens egenkapital). 

Opfylder goodwill definitionen på et aktiv? I den resterende del af afsnit 3.4 diskuteres det, om 

erhvervet goodwill opfylder definitionen på et aktiv. IASB og årsregnskabsloven anser erhvervet 

goodwill for at opfylde definitionen. Definitionen på et aktiv ifølge årsregnskabsloven lyder som 

følger: “Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og 

hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”. Denne definition er tilsvarende 

efter IFRS. 16 Definitionen indeholder nedenstående elementer: 

 En ressource (IASB’s begrebsramme punkt 56). Årsregnskabsloven indeholder ingen direkte 

definition af immaterielle anlægsaktiver, men bliver i IAS 38 defineret som et identificerbart 

ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Den fysiske substans er således ikke påkrævet for 

at være en ressource. Dermed kan goodwill defineres som en ressource. 

 Under virksomhedens kontrol (IASB’s begrebsramme punkt 57). For at være under 

virksomhedens kontrol skal det juridiske ejerskab ikke nødvendigvis tilhøre virksomheden, 

hvilket finansiel leasing er et eksempel på. Regnskabsteoretikerne J. Arnold., D. Eggington, L. 

Kirkham, R. Macve og K. Peasnell mener 17, at virksomheden ikke kan have kontrol over 

goodwill, da goodwill ikke kan handles særskilt. Det kan modsat argumenteres for at 

                                                           

16 Jævnfør definitionen i Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 (the IFRS 

Framework). 
17 Kilde: Goodwill and other intangibles: Theoretical considerations and policy issues, J. Arnold., 

D. Eggington, L. Kirkham, R. Macve og K. Peasnell, 1994. 
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goodwill er under virksomhedens kontrol, da virksomheden selv bestemmer, om hvorvidt et 

aktiv med tilhørende goodwill enten skal beholdes eller sælges. 

 Resultat af tidligere begivenheder (IASB’s begrebsramme punkt 58). Med denne 

formulering i definitionen af et aktiv undgås det, at en hensigt eller aftale om fremtidig køb 

eller fremtidig produktion, kan indregnes som et aktiv. Goodwill ved 

virksomhedssammenslutninger, som denne projektopgave omhandler, må selvsagt være 

resultat af en tidligere begivenhed. 

 Fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden (IASB’s begrebsramme 

punkt 53-55). Der ligger i ordet ”forventes”, at sandsynligheden skal være over 50 pct. for at 

den fremtidige økonomiske fordel vil tilflyde virksomheden, før det opfylder definitionen på 

et aktiv. De økonomiske fordele kan både være direkte og indirekte, eksempelvis hhv. 

opnåelse af positive pengestrømme og afståelse af negative pengestrømme. 

Regnskabsteoretikerne Walter P. Schuetze 18 og John Andersen 19 har argumenteret for, at 

goodwill ikke giver fremtidige økonomiske fordele, da goodwill hverken kan bruges til at 

betale virksomhedens gæld, eller byttes til noget andet som har værdi for virksomheden. 

Herudover er argumenterne, at goodwill skal fungere sammen med andre aktiver for at skabe 

økonomisk værdi, hvorfor goodwill ikke, i sig selv, kan producere fremtidige økonomiske 

fordele, og derfor ikke opfylder definitionen på et aktiv. 

Afslutningsvis kan det således konstateres, at det kan argumenteres for at erhvervet goodwill ikke 

bør opfylde definitionen på et aktiv. IASB og årsregnskabsloven anser dog erhvervet goodwill for 

at opfylde definitionen på et aktiv, selvom visse regnskabsteoretikere har en anden holdning til 

dette. 

Denne projektopgave tager udgangspunkt i, at goodwill er et aktiv og følger derved principperne 

efter IFRS. 

                                                           

18 Kilde: Goodwill - endnu engang, John Andersen, 2000. 
19 Kilde: Enforcement Issues, and Is the Cost of Purchased Goodwill an Asset?, Walter P. Schuetze, 

August 1998. 
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4 Indregning af goodwill 

4.1 Generelt 

I dette kapitel beskrives indregningen af goodwill, hvorved følgende punkter vil berøres: 

 Definitionen på en virksomhed efter IFRS. 

 Revurdering efter overtagelsesmetoden. 

 Aktiver som ikke skal identificeres og separeres fra goodwill. 

 Målingsperiode. 

 Betinget vederlag. 

 Fuld goodwill metoden og partiel goodwill metoden. 

Det vurderes at ovenstående er centrale områder i relation til goodwill, hvorfor inddragelse heraf 

findes relevant. 

Definitionen på en virksomhed efter IFRS: 20 Som tidligere beskrevet under afsnit 3.1, er goodwill 

den positive forskel mellem kostprisen og dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver i en 

opkøbt virksomhed. Det er nødvendigt for, at der kan være tale om en virksomhedsoverdragelse, 

at der sker overdragelse af en egentlig virksomhed. I denne forbindelse findes det relevant at 

definere, hvornår der er tale om en virksomhed, hvilket defineres i IFRS 3, appendiks A. Heri 

defineres en virksomhed, som en mængde af aktiviteter, som udføres med henblik på at 

frembringe afkast i form af udbytte, lavere omkostninger eller øvrige økonomiske fordele til 

investorer eller andre ejere, medlemmer eller deltagere. Samtidig beskrives det i IFRS 3, punkt 7 at 

”en virksomhed består af input og processer anvendt på disse input, der har evnen til at producere enheder. 

Selvom virksomheder normalt producerer enheder, er sådanne ikke krævede for, at en integreret mængde 

opfylder kriterierne for at være en virksomhed”. Ovennævnte to elementer defineres som følgende: 

 Input: Input kan defineres som enhver økonomisk ressource, der skaber producerede 

enheder, eller har evnen til at skabe dette, når en eller flere processer anvendes på inputtet. 

Eksempelvis anlægsaktiver (herunder rettigheder til udnyttelse af anlægsaktiver), 

immaterielle aktiver og adgangen til materialer, rettigheder og ansatte. 

                                                           

20 Kilde: IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger. 
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 Proces: Alle systemer, styringsprocesser, driftsprocesser m.m., som når de anvendes på et eller 

flere input, skaber producerede enheder, eller har evnen til at skabe dette. Administrative 

systemer såsom fakturering, lønadministration og regnskabsaflæggelse er typisk ikke 

processer, som benyttes til at skabe producerede enheder. 

Ved vurderingen af, hvorvidt en bestemt mængde aktiviteter og aktiver udgør en virksomhed, 

skal dette baseres på, om den integrerede mængde kan styres og drives som en virksomhed af en 

markedsdeltager. Det er ikke relevant ved vurderingen af, hvorvidt en bestemt mængde udgør en 

virksomhed, om den overtagende virksomhed har til formål at drive mængden som en 

virksomhed, eller om en sælger drev mængden som en virksomhed. 

Revurdering efter overtagelsesmetoden: 21 Virksomhedsovertagelser kan behandles efter enten 

overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden. Sammenlægningsmetoden er ikke tilladt 

under IFRS 22, og af denne grund vil sammenlægningsmetoden ikke blive inddraget. 

Årsregnskabslovens hovedregel for den regnskabsmæssige behandling af goodwill ved 

virksomhedssammenslutninger er overtagelsesmetoden. 

De nedenstående elementer indgår i overtagelsesmetoden (beskrivelsen vil primært bestå af 

forskellene imellem årsregnskabsloven og IFRS). 

 Identifikation af overtagende og overtaget virksomhed. Dette har betydning for hvilken 

virksomheds nettoaktiver som skal omvurderes til dagværdi. Under årsregnskabsloven vil 

den overtagende virksomhed altid være den part, som juridisk overtager en anden 

virksomhed. Under IFRS kan vurderingen være anderledes på grund af såkaldte ”omvendte 

overtagelser” jævnfør IAS 22, hvilket blandt andet kan være tilfældet hvis ledelsen i den 

opkøbte virksomhed efter sammenslutningen bliver dominerende, eller hvis dagsværdien af 

den juridisk overtagende virksomhed er væsentligt større end for den opkøbte virksomhed. Et 

eksempel på en ”omvendt overtagelse” kunne være en amerikansk virksomhed, som bliver 

børsnoteret ved at lade sig købe af et næsten tomt, allerede børsnoteret selskab, og 

efterfølgende bliver bestemmende i det sammenlagte selskab. På grund af reglen om 

                                                           

21 Kilde: Indsigt i årsregnskabsloven, 7. udg. 2012/2013, kap. 9 om virksomhedssammenslutninger. 
22 Kilde: Regnskabshåndbogen 2013, PwC, side 44. 



 

  
Side 24 

 

  

24 OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill 

”omvendte overtagelser” er det, det næsten tomme, allerede børsnoterede selskabs 

nettoaktiver som skal omvurderes til dagværdi. 

 Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt. Tidspunktet hvor kontrollen over den opkøbte 

virksomhed effektivt overgår til den overtagende virksomhed. 

 Opgørelse af kostpris. Under årsregnskabsloven kan kostprisen for den opkøbte virksomhed 

ved indregningen i den overtagende virksomheds balance tillægges omkostninger, som 

direkte knytter sig til købet (eksempelvis revisor- og advokatomkostninger). Under IFRS er 

dette i henhold til IFRS 3 (2008) ikke muligt, da omkostninger, som knytter sig direkte til en 

virksomhedsovertagelse, skal indregnes direkte i driften. 

 Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser. På overtagelsestidspunktet skal den 

opkøbte virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser (både bogførte og ikke-bogførte) 

opgøres til dagsværdi. Under årsregnskabsloven er det et krav, at der er mere end 50 pct. 

sandsynlighed for at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde den overtagende virksomhed. 

Under IFRS er den tilsvarende regel anderledes, da dagsværdien i stedet skal reguleres i 

forhold til sandsynligheden for, at aktivet skaber økonomiske fordele i henhold til IFRS 3. 

Hvis aktivet for eksempel har en værdi på 100 t.kr., men der blot er 15 pct. sandsynlighed for 

at fremtidige, økonomiske fordele vil tilflyde den overtagende virksomhed, så skal der 

indregnes et aktiv i overtagelsesbalancen på 15 t.kr. 

 Opgørelse af goodwill (eller badwill, som dog ikke indgår i denne projektopgave). 

Beskrevet i afsnit 3.1 og 3.3 

Aktiver som ikke skal identificeres og separeres fra goodwill: 23 Den overtagende virksomhed 

skal, uafhængigt af goodwill, indregne identificerbare immaterielle aktiver erhvervet i en 

virksomhedssammenslutning. Et immaterielt aktiv er identificerbart, hvis det enten opfylder 

kriteriet for udskillelighed eller hidrører fra kontraktlige eller andre juridiske rettigheder. 24 

  

                                                           

23 Kilde: IFRS 3, punkt B31. 
24 Kilde: IFRS 3, punkt B31. 
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Nedenstående poster er ikke identificerbare og skal dermed indgå som en del af goodwill. 25 

 Forskning. 

 Reklame og markedsføring. 

 Geografisk tilstedeværelse. 

 Arbejdsstyrken. 

 Uddannelse/oplæring af personale.  

 Evnen til at servicere kunderne. 

 Gode kredit ratings/adgang til kapitalmarkeder. 

 Gode relationer til myndigheder. 

Målingsperiode: Både opgørelsen af den opkøbte virksomheds identificerbare aktiver og 

forpligtelser til dagsværdi, samt den endelige opgørelse af kostprisen for den opkøbte virksomhed, 

kan være tidskrævende. Derfor tillader IFRS 3, at der i en målingsperiode på op til 12 måneder 

efter virksomhedssammenslutningen anvendes foreløbige beløb, mens det under 

årsregnskabsloven tillades i overtagelsesåret samt i det efterfølgende, fulde regnskabsår. 26 Det er 

muligt, at regulere de foreløbige beløb i målingsperioden, såfremt der indhentes nye oplysninger, 

baseret på forhold eller omstændigheder, der eksisterede på selve overtagelsesdagen. Det er 

ligeledes muligt at foretage justeringer, hvis det i målingsperioden opdages, at der eksisterede 

flere aktiver eller forpligtelser i den opkøbte virksomhed. Justeringerne skal posteres på de 

pågældende poster med goodwill (eller badwill) som modpost. Det skal kunne dokumenteres, at 

de nye oplysninger eksisterede på overtagelsesdagen, og dermed ikke efterfølgende er opstået. 

Betinget vederlag: 27 Efter årsregnskabsloven skal regulering af betinget vederlag altid indregnes 

som en tidsubegrænset regulering til goodwill (uanset tidspunktet). Efter IFRS skal regulering af 

betinget vederlag som udgangspunkt indregnes i resultatopgørelsen – undtagelsen er, hvis 

målingsperioden ikke er udløbet, og reguleringen skyldes forhold som fandtes på 

                                                           

25 Kilder: Regnskabshåndbogen 2013, PwC, side 387 samt Indsigt årsregnskabsloven, 7. udg. 

2012/2013, side 198. 
26 Kilde: Regnskabshåndbogen 2013, PwC, side 45. 
27 Kilde: Regnskabshåndbogen 2013, PwC, side 45, 374. 
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overtagelsesdagen. I så fald skal reguleringen indregnes som en tidsubegrænset regulering til 

goodwill. 

Fuld goodwill metoden og partiel goodwill metoden: IFRS og årsregnskabsloven adskiller sig fra 

hinanden inden for disse metoder, idet årsregnskabsloven kun tillader partiel goodwill metoden, 

hvorimod IFRS tillader begge metoder. Fuld goodwill metoden tillader, at der indregnes goodwill 

vedrørende minoritetsinteressen ved en virksomhedsovertagelse, mens partiel goodwill metoden 

alene tillader indregning af købt goodwill. Under IFRS 28 kan ledelsen i den overtagende 

virksomhed ved hver virksomhedssammenslutning vælge, om fuld goodwill eller partiel goodwill 

metoden skal anvendes, såfremt der eksisterer minoritetsinteresser. Nedenfor er forskellen 

imellem metoderne illustreret. I eksemplet køber den overtagende virksomhed 80 pct. af 

kapitalandelene i den opkøbte virksomhed til kr. 8.000 (80 pct. af kr. 10.000), og dagsværdien af 

den opkøbte virksomheds identificerbare nettoaktiver udgør kr. 6.500. 

Partiel goodwill metoden           Fuld goodwill metoden       

                        

Aktiver     Passiver       Aktiver     Passiver   

                        

Goodwill     Minoritetsinteresse     Goodwill     Minoritetsinteresse 

8.000 - 6.500 x 80 pct.       0     10.000 - 6.500       2.000 

=2.800             =3.500         

                        

Produktionsanlæg   Kassekredit     Produktionsanlæg   Kassekredit 

6.500 x 80 pct.       8.000     6.500       8.000 

=5.200                       

 

4.2 Statistik på indregning af goodwill 29 

Tilbage i 2009 lavede Ernst & Young en undersøgelse af 709 virksomhedssammenslutninger, 

hvoraf virksomheder i 21 lande indgik i undersøgelsen, inklusiv Danmark (hvorfra 31 

virksomhedssammenslutninger indgik). Mindre virksomhedssammenslutninger indgik ikke i 

undersøgelsen. 

                                                           

28 Kilde IFRS 3, punkt 19. 
29 Acquisition Accounting – what is next for you, Ernst & Young, 2009. 
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Undersøgelsen viste for det første, at i gennemsnit 47 pct. af købesummerne i de 709 undersøgte 

virksomhedssammenslutninger, blev allokeret til goodwill, mens 23 pct. blev allokeret til 

identificerede immaterielle aktiver. 

Ernst & Youngs undersøgelse viste også, at der i de forskellige industrier er stor forskel på, hvor 

meget af købesummerne, der bliver allokeret ud på goodwill. Industrien ”Consumer Products” er 

det segment, hvor andelen af goodwill – ud af kostprisen for den opkøbte virksomhed – er højst 

med 65 pct. I bunden ligger segmentet ”Oil & Gas”, hvor andelen udgør 30 pct. Ifølge en artikel fra 

KPMG kan den høje allokering af kostprisen opkøbte virksomhed til goodwill forklares med 

kontrol- og budpræmier, som ofte betales af den overtagende virksomhed. 30 

Kontrolpræmier indtræffer, når den overtagende virksomhed betaler en merpris for at opnå 

effektiv kontrol over den opkøbte virksomhed. Budpræmier indtræffer typisk ved en 

konkurrencepræget udbudsproces, hvor den overtagende virksomhed derved må betale en 

præmie for at overgå sine konkurrenter i udbudsprocessen. 

  

                                                           

30 Intangible asssets and goodwill in the context of business combinations, KPMG, 2009. 
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5 Nedskrivningstests generelt 

5.1 Relevante paragraffer i IAS 36 

Eftersom formålet med denne projektopgave består i at undersøge, hvorvidt OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter giver et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill for 

regnskabsbrugerne, findes det relevant at medtage dette kapitel om nedskrivningstests. På denne 

måde vil der kunne identificeres en række forhold, som skal tages i betragtning ved den empiriske 

del; særligt med hensyn til hvilke forudsætninger, der indgår i en nedskrivningstest. I dette afsnit 

beskrives de relevante paragraffer i IAS 36 vedrørende nedskrivningstests. I afsnit 7.2 behandles 

IAS 36 i et mere overordnet perspektiv i forbindelse med fastsættelsen af undersøgelses-

spørgsmålene i kapital 7. 

Centrale begreber: IAS 36, punkt 6 definerer en række centrale begreber, som gengives herunder. 

 Genindvindingsværdien er den højeste værdi af et aktivs nettosalgspris og kapitalværdi. 

 Kapitalværdi er nutidsværdien af skønnede fremtidige pengestrømme, som forventes at 

komme gennem fortsat brug af et aktiv, samt ved afhændelsen ved udgangen af aktivets 

brugstid. 

 Nettosalgsprisen (dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger) er det beløb, der kan opnås 

ved salg af et aktiv ved handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes, uafhængige parter 

med fradrag af afhændelsesomkostninger. 

 Afhændelsesomkostninger er omkostninger direkte knyttet til afhændelsen af aktivet 

eksklusiv finansierings- og skatteomkostninger. 

Indikationer på nedskrivning: Et andet relevant afsnit er IAS 36, punkt 12 som fastlægger en 

række faktorer, der skal overvejes i forbindelse med vurderingen af behovet for nedskrivning. 

Interne informationer 

 Indikation på af et aktivs ydeevne vil blive eller er lavere end forventet. 

 Planer for ophør, afhændelse af et aktiv før det hidtidige forventede tidspunkt eller om 

omstrukturering af den aktivitet, aktivet tilhører, samt revurdering af et aktivs brugstid. 

Såfremt et eller flere af disse forhold gælder, og det kan påvirke virksomheden negativt i 
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forhold den nuværende eller fremtidige anvendelse af aktivet, kan dette indikere et 

nedskrivningsbehov. 

 Fysisk skade eller ukurans på et aktiv. 

Eksterne informationer 

 Indikationer på at et aktiv i regnskabsåret er faldet væsentligt mere i værdi end det fald, som 

må forventes som følge af normal anvendelse eller med tiden. 

 Markedsrenter eller tilsvarende afkastmål er steget i regnskabsåret, og det vurderes 

sandsynligt, at disse stigninger kan påvirke diskonteringssatsen anvendt ved beregningen af 

aktivets kapitalværdi, og derved reducere aktivets genindvindingsværdi. 

 Der er i regnskabsåret indtruffet væsentlige ændringer i de markedsmæssige, teknologiske, 

økonomiske eller juridiske rammer på det marked eller for virksomhedens aktiviteter, som 

kan påvirke virksomheden negativt, eller vil gøre det inden for en overskuelig fremtid. 

 Den samlede kursværdi af virksomhedens nettoaktiver er lavere end dens regnskabsmæssige 

værdi. 

Investoren indregner udbytte fra en dattervirksomhed, associeret virksomhed eller joint venture, 

og et eller flere af følgende punkter gælder: 

 Udbyttet overstiger dattervirksomhedens, den associerede virksomheds eller joint venturens 

totalindkomst for den periode, hvor udbyttet udloddes. 

 Den regnskabsmæssige værdi i koncernregnskabet af nettoaktiverne i den virksomhed, som er 

investeret i, herunder den tilknyttede goodwill er lavere end investeringens 

regnskabsmæssige værdi i det separate årsregnskab. 

Pengestrømme: Summen af ind- og udbetalinger i en given periode kan betegnes som 

virksomhedens pengestrømme. Af IAS 36, punkt 33 fremgår, at disse skal baseres på rimelige og 

dokumenterbare forudsætninger, og skal repræsentere ledelsens bedste skøn over de økonomiske 

forhold i aktivets resterende brugstid. 

I forhold til den økonomiske krise kan det nævnes, at mange virksomheder ikke genererer den 

samme mængde pengestrømme, som virksomhederne gjorde inden den økonomiske krise. I disse 
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tilfælde hvor de pengestrømsgenererende enheder (beskrevet nedenfor) genererer færre 

pengestrømme, vil værdien af de aktiver, som er henført til de pengestrømsgenererende enheder, 

typisk være lavere, hvilket kan medføre et nedskrivningsbehov. Denne sammenhæng beskrives 

nærmere under afsnit 5.2 om kapitalværdiberegning efter DCF-modellen. 

Cash Generating Units: Goodwill kan ikke generere pengestrømme selvstændigt. Derfor beskriver 

IAS 36, punkt 80 at goodwill ved overtagelsestidspunktet bør allokeres til en eller flere 

pengestrømsgenererende enheder. IAS 36, punkt 68 definerer Cash Generating Unit (fremover 

benævnt ”CGU”) som den mindste gruppe af aktiver, som genererer pengestrømme der i al 

væsentlighed er uafhængig fra de andre aktivers/CGU’ers pengestrømme. Goodwill skal altså 

allokeres til den/de mindste, selvstændige CGU’er, hvilket dog kan være en vanskellig proces. For 

at vise allokeringens betydning for en nedskrivningstest, vises følgende eksempel. 

 CGU 1 CGU 2 CGU 3 I alt 

Regnskabsmæssig værdi 900 1.000 800 2.700 

Genindvindingsværdi 700 1.300 650 2.650 

Nedskrivningsbehov 200 0 150 50 

 

I figuren ovenfor ses det, at en nedskrivningstest foretaget samlet på CGU enhederne 1-3 giver et 

andet nedskrivningsbehov end tre nedskrivningstests foretaget separat på CGU enhederne 1-3. For 

at undgå/formindske et eventuelt nedskrivningsbehov, vil virksomheder derfor ofte (over for sin 

revisor) argumentere for, at aktiverne består af færrest muligt CGU’ere. I eksemplet er 

nedskrivningsbehovet for CGU 2 ikke angivet med -300 (negativ), hvilket skyldes at det hverken 

under årsregnskabsloven eller IFRS er tilladt at opskrive goodwill. Den grundlæggende årsag, til 

det ikke er tilladt at opskrive goodwill, er, at det er forbundet med betydelig usikkerhed, herunder 

usikkerhed for om opskrivningen vil skyldes internt oparbejdet goodwill. 

Efter IAS 36, punkt 124 må en tidligere foretaget nedskrivning på goodwill ikke tilbageføres, 

uanset om grundlaget for nedskrivningen ikke længere er til stede. Efter årsregnskabsloven skal en 

nedskrivning af goodwill tilbageføres, såfremt grundlaget for nedskrivningen ikke længere er til 

stede. 
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5.2 Kapitalværdiberegning efter DCF-modellen 5 

Som beskrevet i afsnit 2.4 har samtlige virksomheder i OMXC20 med goodwill valgt at benytte 

DCF-modellen ved nedskrivningstesten af CGU’er med tilknyttet goodwill. Da flere af 

undersøgelsesspørgsmålene i kapitel 7 samtidig har stor tilknytning til DCF-modellen, vurderes en 

analyse af DCF-modellen dermed relevant. DCF-modellen er meget omfattende med en stor 

detaljeringsgrad i beregningerne, hvorfor dette afsnit, 5.2, kun vil indeholde en grundlæggende 

forklaring af DCF -modellens mange aspekter. 

Budget: Generelt set bygger DCF-modellen på budgetter udarbejdet af virksomhedens ledelse. Det 

er nødvendigt med et pålideligt skøn af pengestrømsprognoserne i et budget for den CGU, som 

skal nedskrivningstestes. Hvis budgetterne ikke er realistiske, så bliver kapitalværdien beregnet på 

et forkert grundlag, hvilket medfører at et eventuelt nedskrivningsbehov ikke vil blive opdaget. 

Det kan være svært for virksomhedens ledelse samt revisor at vurdere et budget, da det bygger på 

en række subjektive skøn, selvom det dog er muligt at vurdere, om det er baseret på realistiske 

forudsætninger og beregnet i henhold til forudsætningerne. 

Det frie cash flow: Det frie cash flow (fremover benævnt ”FCF) har stor betydning i en DCF-

analyse. FCF skal tilbagediskonteres, for at kapitalværdien kan beregnes. FCF er det totale, 

driftsmæssige cash flow (pengestrøm), som er tilgængeligt for virksomhedens kapitalstillere 

(långivere og ejere). 

Det er vigtigt at der skelnes mellem pengestrømme genereret fra virksomhedens driftsaktivitet 

(FCF), og finansieringsstrømmen (pengestrømme som vedrører nettoudbetaling til virksomhedens 

kapitalindskydere, dvs. ejere og långivere). Dette står i IAS 36, punkt 50. Grunden hertil er, at FCF 

viser de pengestrømme, der genereres fra aktiverne, som enten kan anvendes til betaling af renter 

på fremmedkapitalen eller kan udloddes (uden at det hæmmer virksomhedens fremtidige 

indtjening eller vækst). 
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FCF beregnes på baggrund af budgettet for CGU’en. IAS 36, punkt 51 foreskriver, at FCF skal 

opgøres før skat. Som eksempel på kapitalværdiberegningen i dette afsnit anvendes følgende FCF:  

TDKK B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 T2019 

FCF 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 

De fem første år udgør budgetperioden, og det sjette år udgør terminalperioden som forklares længere henne i 

dette afsnit. 

WACC (diskonteringssats): WACC står for “Weighted Average Cost of Capital” (vægtede, 

gennemsnitlige kapitalomkostninger). WACC kan også betegnes som afkastet, som den 

gennemsnitlige investor i virksomheden kræver af sin investering, og derfor er WACC også den 

relevante diskonteringssats. Af IAS 36, punkt 55 foreskriver, at diskonteringssatsen skal opgøres 

før skat. WACC kan beregnes således: 

WACC = GA x kd x (1-t) + EKA x ke 

GA / EKA: Henholdsvis gældsandelen og egenkapitalandelen. Denne kapitalstruktur beskriver 

  hvordan CGU’en er finansieret; det vil sige hvorledes CGU’ens finansieringsstruktur 

  er sammensat af fremmedkapital og egenkapital. I eksemplet er GA valgt til 60 pct. 

  og EKA valgt til 40 pct. 

kd:  Fremmedkapitalomkostninger: Som regel renter på fremskaffet kapital fra eksterne 

  samarbejdspartnere (for eksempel pengeinstitutter og kreditforeninger). I eksemplet 

  valgt til 6 pct. 

t:  Selskabsskattesatsen: Årsagen til ledet (1-t) skyldes, at der derved tages højde for det 

  såkaldte skatteskjold, som gælden udgør. 

Ke:  Ejerafkastkrav: Ejernes (aktionærernes) forventede afkast af sin investering i 

  virksomheden, eller med andre ord den forventede forrentning af egenkapitalen. I 

  eksemplet valgt til 10 pct. 

Eksempel: WACC = 0,6 x 0,06 x (1-0,25) + 0,4 x 0,1 = 6,7 pct. 
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Terminalværdien: Den periode, som ligger efter budgetperioden (hvor det ikke er muligt at lave 

pålidelige budgetter), kaldes terminalperioden, og dens værdi kan i henhold til Gordons 

vækstmodel beregnes således: 

Terminalværdien = FCFt+1 / (WACC – g). 31 

FCFt+1:  Det frie cash flow i det første år af terminalperioden. 

g:  Den forventede vækstrate i virksomhedens fremtidige frie cash flow. I eksemplet 

  valgt til 2 pct. 

Eksempel: Terminalværdien = 5.000 DKK / (0,067 – 0,02) = 106.383 DKK. 

Beregning af kapitalværdien: Når FCF, diskonteringssatsen og terminalværdien er fastsat, så kan 

kapitalværdien beregnes. Der skal korrigeres for CGU’ens rentebærende gæld (gæld hvor 

virksomheden skal betale renter til långiveren), som i eksemplet er valgt til 50.000 DKK. Eksemplet 

på kapitalværdiberegningen færdiggøres herunder. 

TDKK B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 T2019 

FCF 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 

Diskonteringssats (6,7 pct.) 0,94 0,88 0,82 0,77 0,72  

Nutidsværdi af FCF 937,21 1.756,71 2.469,61 3.086,05 3.615,33  

       

Sum af nutidsværdier B2014-

B2018 

11.864,90 Beregnet ved 937,21 + 1.756,71 + 2.469,61+ 3.086,05+ 3.615,33 

Nutidsværdi af terminalværdi 106.383,00 Beregnet ved 5.000 / (0,067 – 0,02) 

CGU’ens værdi på gældfri basis 118.247,90 Beregnet ved 11.864,90 + 118.247,90 

Rentebærende gæld -50.000,00 Som et eksempel valgt til 50.000 

Kapitalværdien af CGU’en 68.247,90 Beregnet ved 118.247,90 – 50.000 

 

Nu hvor genindvindingsværdien i eksemplet er fundet, kan nedskrivningsbehovet afdækkes. Den 

regnskabsmæssige værdi af den testede CGU opgøres ligesom genindvendingsværdien, hvorfor 

aktiverne skal henføres til den CGU som de vedrører. Visse aktiver kan være knyttet til flere 

CGU’er og må således fordeles blandt dem. 

                                                           

31 Gordons vækstmodel er den mest udbredte metode til at beregne terminalværdien, jævnfør 

”Danske erfaringer med værdiforringelsestests” (2006) af Institut for Regnskab og Revision på 

CBS. 
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Hvis den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvendingsværdien, så skal goodwill’en 

nedskrives som det første. Såfremt der skal nedskrives yderligere, skal nedskrivningen fordeles på 

CGU’ens aktiver, hvor der skal tages hensyn til, at der ikke må nedskrives mere end aktivets egen 

genindvendingsværdi. Hvis der er minoritetsinteresser i forbindelse med en 

virksomhedsovertagelse og partiel goodwill metoden anvendes, skal minoritetens andel lægges til 

den regnskabsmæssige værdi af CGU’en, når denne sammenlignes med genindvindingsværdien. 
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6 Opsummering og diskussion ud fra teorien 

Goodwill opgøres som den positive forskel mellem kostprisen og dagsværdien af de 

identificerbare nettoaktiver i en opkøbt virksomhed. Goodwill går ind under kategorien som et 

immaterielt anlægsaktiv, og kan karakteriseres som noget, der medvirker til at generere indtægter 

i virksomheden, men som ikke er målbare. IFRS’s tilgang til goodwill bygger på den 

værdibaserede regnskabsteori (fokus på balancen), hvilket kan forklare, hvorfor de påkrævede, 

systematiske afskrivninger under årsregnskabsloven ikke tillades under IFRS. 

Goodwill bør ved overtagelsestidspunktet allokeres til en eller flere CGU’er. Kapitalværdien er 

mest udbredt til at bestemme genindvindingsværdien for en CGU, og til kapitalværdiberegningen 

benyttes DCF-modellen oftest. Det er i DCF-modellen det frie cash flow som skal 

tilbagediskonteres for at beregne kapitalværdien. Nærmere beskrevet sker det i fire steps: 

Udarbejdelse af budget for CGU’en, beregning af det frie cash flow, beregning af WACC, hvorefter 

kapitalværdien til sidst kan beregnes. 

Diskonteringssatsen, vækstraten i terminalperioden samt budgetteringsperioden er blandt de 

væsentligste forudsætninger, som indgår i en nedskrivningstest. Derudover har blandt andet 

genindvindings- og kapitalværdien, terminalværdien, Cash Generating Units, pengestrømme og 

det frie cash flow høj betydning for nedskrivningstestene. 

En undersøgelse fra Ernst & Young af 709 virksomhedssammenslutninger viste, at gennemsnitligt 

47 pct. af kostprisen for de opkøbte virksomheder blev allokeret til goodwill. 

Sammenligning til årsregnskabsloven: Årsregnskabsloven er flere gange blevet inddraget i denne 

projektopgaves teoretiske del, men vil ikke blive berørt i de følgende kapitler. Inddragelsen af 

årsregnskabsloven har givet brugbar viden om IFRS’s tilgang til goodwill, da det kunne 

konstateres, at IFRS har en langt mere ”formueorienteret” tilgang til goodwill i forhold til 

årsregnskabsloven. Dette indebærer, at nedskrivningstestene på goodwill er særlig afgørende 

under IFRS (som alle selskaber i OMXC20CAP aflægger under). Årsagen skyldes blandt andet, at 

de påkrævede, systematiske afskrivninger under årsregnskabsloven ikke er tilladt under IFRS, 

hvorfor det særligt under IFRS er vigtigt, at give regnskabsbrugerne et fyldestgørende indblik af 
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sine nedskrivningstest på goodwill. I øvrigt finder IFRS’s bestemmelser om ”omvendte 

overtagelser” ikke anvendelse under årsregnskabsloven. 

Brug af teorien under den empiriske del: Ud fra den teoretiske del i denne projektopgave kunne 

der konstateres en række forhold, som bør tages i betragtning ved den empiriske del i denne 

projektopgave af OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest 

på goodwill. 

For det første skal det tages i betragtning, at terminalværdien typisk udgør en stor andel af 

kapitalværdien i jævnfør eksemplet på kapitalværdiberegningen i afsnit 5.2, og af denne årsag er 

det vigtigt, at de terminale vækstrater basereres på realistiske estimater, samt at længden af 

budgetteringsperioderne er tilpas. 

Til sidst skal det tages i betragtning i den empiriske del af denne projektopgave, at CGU’er har stor 

betydning for den regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill. Goodwill kan 

ikke generere pengestrømme selvstændigt, hvorfor goodwill ved overtagelsestidspunktet bør 

allokeres til en eller flere pengestrømsgenererende enheder. I denne forbindelse kan det være 

relevant at informationsniveauet vedrørende disse CGU’er i relation til goodwill. 

Hvis den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvendingsværdien, så skal goodwill’en 

nedskrives som det første på CGU’en, og i den forbindelse kan klassifikationen i 

resultatopgørelsen af goodwillnedskrivning være relevant at undersøge. 
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7 Undersøgelser 

7.1 Undersøgelse af goodwill’ens størrelse og betydning for OMXC20CAP-selskaberne 

For at undersøge hvor stor betydning goodwill har, er der foretaget en undersøgelse af hvor stor 

en andel udgør goodwill af OMXC20CAP-selskabernes balancesum og egenkapital. I dette afsnit 

konkluderes der på undersøgelsens data, som kan ses i bilag 1. Det er undersøgt hvor stor andel at 

goodwill procentvis udgør af aktiverne, og hvad egenkapitalen havde været hvis al goodwill blev 

straksafskrevet over egenkapitalen. 

Det er meget forskelligt hvor stor betydning at goodwill har for de enkelte selskaber, hvilket 

blandt andet afhænger af selskabets branche. DSV er det eneste selskab i OMXC20CAP, som ville 

have en negativ egenkapital hvis goodwill ikke kunne aktiveres. Årsagen til, at det forholder sig 

således for DSV, stammer tilbage fra 2008, hvor DSV havde en stor tilgang af goodwill ved køb af 

virksomheder på 3.241 mio. DKK. Tilgangen skyldes blandt andet DSV’s opkøb af ABX Logistics 

for 6,5 mia. DKK i 2008. I DSV’s branche for transport- og logistikydelser vil den positive forskel 

mellem kostprisen og dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver i en opkøbt virksomhed 

næsten altid være goodwill, i modsætning til eksempelvis medicinalbranchen, hvor denne forskel 

også kan være eksempelvis patentrettigheder, hvilket formindsker goodwill beløbet. 

Samlet set udgør goodwill hele 10,51 pct. af OMXC20CAP-selskabernes balancesum hvis Danske 

Bank, Nordea Bank Danmark og Sydbank ikke medtages. (Da disse selskaber driver 

bankvirksomhed, har de en væsentlig større balancesum end de øvrige OMXC20CAP-selskaber, 

hvilket derved ville skabe et forvrænget billede af goodwills andel af balancesummen.) 

Konklusion på denne undersøgelse: DSV ville som det eneste selskab i OMXC20CAP have en 

negativ egenkapital, hvis goodwill ikke kunne aktiveres og i stedet blev straksafskrevet over 

egenkapitalen. I alt udgør goodwill omkring 10,51 pct. af OMXC20CAP-selskabernes balancesum 

hvis der som skrevet reguleres for bankvirksomhederne. På baggrund af disse oplysninger 

vurderes det, at goodwill har en massiv betydning for de største, danske selskabers regnskabstal, 

hvilket fremhæver hvor afgørende den regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på 

goodwill er. 
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7.2 Fastsættelse af undersøgelsesspørgsmål 

Ved fastsættelsen af undersøgelsesspørgsmålene er der foretaget research i IAS 36 og i artiklen 

“European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS 

financial statements” fra The European Securities and Market Authority. 

IAS 36 omhandler værdiforringelse af aktiver, hvori reglerne om nedskrivning for de fleste typer 

af aktiver indgår. Som eksempel på aktiver, der ikke indgår i IAS 36, findes varebeholdninger (IAS 

2; varebeholdninger), igangværende arbejder for fremmed regning (IAS 11; entreprisekontrakter) og 

udskudte skatteaktiver (IAS 12; indkomstskatter). For de aktiver, som indgår under IAS 36, 

beskrives hvornår nedskrivningstest på dem skal foretages, hvordan nedskrivningstesten skal 

gennemføres, samt hvorledes tab ved værdiforringelse opgøres og indregnes. Følgende er blandt 

områderne, som IAS 36 berører: 

 Identifikation af mulig værdiforringelse, indikatorer på værdiforringelse, nedskrivningstest – 

måling af genindvindingsværdi, dagsværdi fratrukket salgsomkostninger, kapitalværdi, 

diskonteringssats, pengestrømsfrembringende enheder og goodwill, indregning af 

nedskrivninger, tilbageførsel af nedskrivninger, oplysningskrav til regnskabet. 

Størstedelen af ovenstående er behandlet i denne projektopgaves teoretiske del (kapitel 3-6), hvorfor der 

henvises dertil. IAS 36 inddrages i særlig høj grad i kapitel 5 om nedskrivningstests. 

Efter researchen i IAS 36 og artiklen “European enforcers review of impairment of goodwill and 

other intangible assets in the IFRS financial statements” fra ESMA, er undersøgelsesspørgsmålene 

nedenfor, primært vedrørende overholdelse af IAS 36, blevet identificeret og fundet relevante. 

Tilsammen vil undersøgelsesspørgsmålene kunne besvare problemformuleringen. De 8 

undersøgelsesspørgsmål (A til H) er tidligere benævnt under afsnit 2.4. 

 IAS 36:  Undersøgelsesspørgsmål B, C, D, E, G, H 

 Artiklen fra ESMA: Undersøgelsesspørgsmål B, F 

 Øvrigt:  Undersøgelsesspørgsmål A – kan ikke direkte placeres under et af 

  ovenstående to punkter 

I det følgende vil ovenstående områder som undersøges blive beskrevet/analyseret, hvorefter det 

vil blive begrundet, hvorfor en række undersøgelsesspørgsmål ikke er fundet relevante. 
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Områder som undersøges: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af goodwill indregnet i resultatopgørelserne, og hvilken 

betydning har dette for årsrapporternes nøgletal? 

IFRS behandler hverken klassifikation af regnskabsposter generelt eller goodwillnedskrivning 

specifikt. Dermed øges sandsynligheden for, at nedskrivning af goodwill i praksis bliver 

klassificeret forskelligt. På denne baggrund kan det formodes, at OMXC20CAP-selskaber som 

aflægger artsopdelte resultatopgørelser, indregner nedskrivning af goodwill på forskellige 

måder i resultatopgørelsen, hvorfor OMXC20CAP-selskabernes klassifikation af 

goodwillnedskrivningerne undersøges. I tilfælde af forskellige regnskabspraksisser herved, 

undersøges det samtidigt om forskellene har betydning for årsrapporternes nøgletal. 

 

 B. Er de terminale vækstrater baseret på realistiske estimater? 

Jævnfør IAS 26, punkt 33(c) skal de terminale vækstrater estimeres på baggrund af 

ekstrapolering (fremadskrivning) af budgetter og forecasts, og bør ikke overstige de 

langsigtede vækstrater, som almindeligvis gælder for det pågældende produkt, industri eller 

land, hvori virksomheden opererer. Ifølge The European Securities and Market Authority 

indikerer terminale vækstrater over 3 pct. at den langsigtede vækstrate er overvurderet. 32 

Dette understøttes af følgende vurdering i en artikel af Institut for Regnskab og Revision på 

Copenhagen Business School: ”Baseret på de seneste estimater må det forventes, at væksten i 

terminalperioden sættes til 1-3 %, afhængig af den pågældende virksomhed og industri.” 33 Aswath 

Damodaran, en professor på New York University med speciale i værdiansættelse, har 

desuden argumenteret for følgende: ”In practical terms, the stable growth rate cannot be larger than 

the nominal growth rate in the economy in which the firm operates. […] The growth rate in the 

economy is determined by the expected inflation and real growth rate in GDP.” 34 Ud fra Aswath 

Damodarans argumentation må det således også antages, at den langsigtede vækstrate ikke 

                                                           

32 Kilde: European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the 

IFRS financial statements, The European Securities and Market Authority, januar 2013. 
33 Kilde: Gennemførsel af nedskrivningstest: Konsekvenser af finanskrisen, Institut for Regnskab 

og Revision på Copenhagen Business School, 2008. 
34 Kilde: Issues in valuation of privately held firms, side 14, Christian Petersen, Thomas Plenborg, 

Finn Schøler, 2006. 
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bør overstige 3 pct. På baggrund af ovenstående undersøges det, om OMXC20CAP-

selskabernes terminale vækstrater baseres på realistiske estimater; det vil sige højst 3 pct. 

 

I afsnit 5.1 blev der foretaget et eksempel på en kapitalværdiberegning, hvor nutidsværdien af 

terminalværdien udgjorde kr. 106.383, og summen af nutidsværdierne for budgetårene (B2014 

til B2018) til sammenligning blot udgjorde kr. 11.865. Terminalværdien har derfor stor 

betydning for kapitalværdien. Vækstraten i terminalperioden har stor betydning for 

terminalværdien, og af denne årsag kan en mindre ændring i vækstraten få stor betydning for 

terminalværdien. Den terminale vækstrate kan således have væsentlig betydning for den 

beregnede genindvendingsværdi, og dermed både for hvorvidt om goodwill skal nedskrives 

og for størrelsen af en eventuel goodwillnedskrivning. 

 

På baggrund af ovenstående er det på ingen måde ubetydeligt, hvorvidt der anvendes en for 

høj vækstrate i terminalperioden eller ej, hvorfor dette undersøges blandt selskaberne i 

OMXC20CAP. 

 

 C. Anvendes budgetteringsperioder på over 5 år, og indeholder årsrapporterne i så fald en 

fyldestgørende begrundelse for valget af denne budgetteringsperiode? 

I henhold til IAS 36, punkt 134 d(iii) skal virksomheder, der opererer med 

budgetteringsperioder på over 5 år for CGU’er med goodwill, redegøre i årsrapporten for 

årsagen til, at der kan laves sikre og pålidelige prognoser på over 5 år. I denne forbindelse 

beskriver IAS 36, punkt 35 at detaljerede, konkrete og pålidelige budgetter for fremtidige 

pengestrømme ud over en 5-årig periode normalt ikke er tilgængelige, og at budgetperioden 

under normale omstændigheder derfor højst bør udgøre en 5-årig periode. På denne 

baggrund undersøges det, om selskaberne i OMXC20CAP anvender budgetteringsperioder på 

over 5 år, og i så fald om årsrapporterne indeholder en fyldestgørende begrundelse for valget 

af denne budgetteringsperiode. 

 

Diskonteringssatsen og den anvendte terminale vækstrate har stor betydning for 

terminalværdien, og særligt ved en kortere budgetteringsperiode, hvilket kan gøre 
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beregningen af genindvindingsværdien mere usikker. Disse to variabler er derfor særlig 

vigtige ved en kortere budgetteringsperiode. Ved en længere budgetteringsperiode er 

usikkerheden knyttet til diskonteringssatsen og den anvendte terminale vækstrate – alt andet 

lige – mindre, men til gengæld vil der typisk være en større mængde skøn forbundet med 

budgetteringen, desto længere hen i fremtiden der budgetteres. Dermed kan der både være 

ulemper ved at vælge en for kort eller for lang budgetteringsperiode. 

 

Virksomheder, som opererer på stabile markeder, vil ofte have en lang budgetteringsperiode. 

Dette drejer sig typisk om kapitaltunge virksomheder, eksempelvis A.P. Møller - Mærsk. Det 

må således forventes, at A.P. Møller - Mærsk benytter sig af en budgetperiode på minimum 5 

år. 

 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

I henhold til IAS 36, punkt 134(v) skal den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved 

målingen af CGU’ernes genindvindingsværdi, oplyses. Dette må forstås således, at det ikke er 

tilstrækkeligt at oplyse en gennemsnitlig diskonteringssats. Årsagen til kravet om oplysning af 

diskonteringssatsen for hver enkelt væsentlig CGU kan skyldes, at der er forskellige 

risikoprofiler på de forskellige CGU’er. Hvis virksomheden blot oplyser en gennemsnitlig 

diskonteringssats, skjules der således for information, som kan være nødvendig for 

regnskabsbrugeren ved vurderingen af virksomhedens nedskrivningstests. 

 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller efter skat? 

Det undersøges, om diskonteringssatserne oplyses før og/eller efter skat. 

I henhold til IAS 36 skal diskonteringssatsen oplyses før skat. Som tidligere skrevet i afsnit 5.2 

foreskriver IAS 36, punkt 55 at diskonteringssatsen skal opgøres før skat. Samtidig foreskriver 

IAS punkt 134(v), at den opgjorte diskonteringssats, anvendt ved pengestrømsprognoserne, 

skal oplyses. Dette indebærer dermed, at diskonteringssatsen skal oplyses før skat. 
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 F. Indeholder årsrapporterne informationer om følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

Følsomhedsanalyser findes i flere forskellige former, eksempelvis resultatpåvirkningen af 

valutakursudsving. I denne projektopgave analyseres følsomhedsanalyser af CGU’er med 

tilknyttet goodwill (hernæst beskrevet som følsomhedsanalyser af goodwill). 

Følsomhedsanalyser af goodwill foretages typisk ved at identificere den laveste vækst og/eller 

den højeste diskonteringssats for hver CGU uden at det vil medføre et nedskrivningsbehov. 

Regnskabsbrugerne bør derfor forholde sig til, om den laveste vækst og/eller den højeste 

diskonteringssats kan betegnes som usandsynlige eller usædvanlige – i så fald er selskabet 

velpolsteret overfor (yderligere) nedskrivninger. 

The European Securities and Market Authority mener, at selskaber hvor børskursen er lavere 

end den regnskabsmæssige egenkapital, bør udarbejde og oplyse om følsomhedsanalyser af 

sine CGU’er. Årsagen hertil er, at når et selskabs markedsværdi er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi, taler det for, at selskabets eventuelle goodwill er behæftet med 

usikkerhed, hvorfor en følsomhedsanalyse i disse tilfælde er særlig relevant. Med andre ord 

indikerer en kurs/indre værdi på under 1, at markedet ikke vurderer selskabets eventuelle 

goodwill til at være noget værd. 

På baggrund af ovenstående undersøges det, om der er selskaber i OMXC20CAP med en 

kurs/indre værdi på under 1. I tilfælde heraf undersøges det for den/de pågældende selskaber, 

hvorvidt årsrapporten indeholder informationer om følsomhedsanalyser af goodwill. 

 

 G. Indeholder årsrapporterne informationer om til hvilke CGU’er goodwill allokeres? 

IAS 36, punkt 135 foreskriver, at den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill 

som er allokeret til flere forskellige CGU’er, skal oplyses særskilt, medmindre beløbet ikke er 

væsentligt i forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill. 

 

 H. Indeholder årsrapporterne informationer om hvilke CGU’er, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

Ved nedskrivninger af goodwill skal årsrapporten i henhold til IAS 36, punkt 130, indeholde 

oplysninger om hvilke CGU’er, som er værdiforringet. 
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Overordnet kan det siges, at konsekvensen såfremt virksomheder ikke følger de gældende 

regnskabsbestemmelser vil være, at regnskabsbrugerne blandt andet får svært ved at sammenligne 

årsrapporterne på tværs af hinanden, og at pålidelighed ved værdiansættelsen af goodwill 

svækkes. Begreberne sammenlignelighed og pålidelighed er tidligere beskrevet under afsnit 3.4. 

Områder som ikke undersøges grundet uklarhed om formulering: 

 Det undersøges ikke, om selskaberne i OMXC20CAP oplyser genindvindingsværdien for hver 

enkelt CGU, hvilket kræves jævnfør IAS 36, punkt 134(c). Det var dog IASB’s hensigt, at 

genindvindingsværdien kun skulle oplyses for CGU’er, hvor der er indregnet eller tilbageført 

tab som følge af værdiforringelse i regnskabsperioden. 35 IASB har den 29. maj 2013 udsendt 

ændringer til IAS 36, hvor dette korrigeres. 36 På denne baggrund undersøges det ikke, om 

selskaberne i OMXC20CAP oplyser genindvindingsværdien for hver enkelt CGU, da reglerne 

muligvis har været uklare herom. 

Områder som ikke undersøges grundet for høj grad af subjektivitet: 

 IAS 36 foreskriver en række minimums-notekrav for nedskrivningstest af aktiver. 

Forholdene som kræves oplyst i forbindelse med nedskrivningstestene er blandt andet en 

beskrivelse af CGU’erne (IAS 36, pkt. 130), den valgte målingsmetode (IAS 36, pkt. 132) samt 

væsentlige skøn (IAS 36, pkt. 134). 

 IAS 36, punkt 126, 129 og 130 fastsætter en række krav til informationsniveauet om 

resultaterne af de gennemførte nedskrivningstests, som skal oplyses i årsrapporten. Det findes 

ikke relevant at gengive kravene i dette afsnit, hvorfor der henvises til de nævnte paragraffer. 

7.3 Undersøgelse af nedskrivningstestene i OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter 

Nedenfor analyseres på dataene fra bilag 4 af undersøgelsen af nedskrivningstestene i 

OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter. Som det fremgår af bilag 4 er gennemgangen af 

årsrapporterne foregået ved at kontrollere ét selskab ad gangen for alle 8 undersøgelsesspørgsmål 

(A til H). Der er af opgaveskriver skrevet bemærkninger i bilag 4 til alle undersøgelsesspørgsmål 

                                                           

35 Kilde: IAS 36 Impairment of Assets, narrow scope amendment, recoverable amount disclosures, 

IASB Meeting Staff Paper, december 2012. 
36 IASB justerer oplysningskravene om nedskrivninger, web-artikel på Deloite.dk, juni 2013. 



 

  
Side 44 

 

  

44 OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill 

for hvert selskabs årsrapport, således at betragtningerne, som ligger bag vurderingen af hvert 

selskabs årsrapport, fremgår. 

A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af goodwill indregnet i resultatopgørelserne, og 

hvilken betydning har dette for årsrapporternes nøgletal? Nedenstående analyse tager 

udgangspunkt i Carlsberg, som er det eneste selskab i undersøgelsen, der klassificerer 

nedskrivninger af goodwill efter resultat af primær drift. For at vurdere hvilken betydning dette 

har for selskabernes nøgletal, sammenlignes til Den Danske Finansanalytikerforenings 

”Anbefalinger & Nøgletal 2010” som 10 selskaber i undersøgelsen oplyser at følge. 

Undersøgelsen viser, at de OMXC20CAP-selskaber som aflægger artsopdelte resultatopgørelser, 

indregner nedskrivning af goodwill på forskellige måder i resultatopgørelsen. Carlsbergs 

årsrapport er den eneste i undersøgelsen, hvor nedskrivninger af goodwill klassificeres efter 

resultat af primær drift. 

Overskudsgraden i Carlsbergs årsrapport er beregnet som ”resultat af primær drift før særlige poster i 

procent af omsætningen”, samtidig med at Carlsberg indregner goodwillnedskrivninger under 

posten ”særlige poster” (jævnfør side 70 i årsrapporten). Dette betyder, at Carlsbergs 

overskudsgrad ikke påvirkes af nedskrivninger af goodwill. I modsætning hertil påvirkes 

overskudsgraden af goodwillnedskrivninger for selskaberne, som har valgt at følge Den Danske 

Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2010”, hvor overskudsgraden beregnes som 

driftsresultat (EBIT) i procent af omsætningen. 

Coloplast, DSV, FLSmidth & Co, H. Lundbeck, Novozymes, Pandora, Topdanmark, Tryg, Vestas 

Wind Systems og William Demant oplyser alle i årsrapporten, at de beregner nøgletallene efter 

Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2010”. 

o For den del af disse 10 selskaber, som aflægger artsopdelte resultatopgørelser, må det 

formodes, at eftersom de beregner nøgletallene efter Den Danske 

Finansanalytikerforenings anbefalinger, medtages goodwillnedskrivninger i EBIT ved 

beregningen af nøgletallene, eftersom goodwillnedskrivninger indgår under EBIT (resultat 

før renter og skat) i Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 

2010”(jævnfør i bilag 3). 
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o For den del af disse 10 selskaber, som aflægger funktionsopdelte resultatopgørelser, må det 

formodes, at goodwillnedskrivninger medtages i EBIT ved beregning af nøgletallene, da 

goodwillnedskrivninger ved funktionsopdelte resultatopgørelser altid indgår under EBIT i 

resultatopgørelsen. 

Det kan således konkluderes, at nedskrivninger af goodwill indregnes forskelligt i EBIT, hvilket 

påvirker nøgletallet overskudsgrad. Et andet eksempel er nøgletallet rentedækning, som viser 

EBIT i procent af renteudgifterne. Rentedækningen bliver på samme måde påvirket at den 

forskellige regnskabspraksis. Dette skyldes at EBIT indgår ved beregningen af rentedækningen, og 

regnskabspraksissen som skrevet ovenfor er forskellig for, hvorvidt goodwillnedskrivninger skal 

medtages EBIT eller ej. 

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål A: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved én af årsrapporterne (Carlsberg). 

B. Er de terminale vækstrater baseret på realistiske estimater? Det er undersøgt om hvorvidt 

OMXC20CAP-selskaberne anvender terminale vækstrater på over 3 pct. Jævnfør bilag 4 er der 

flere selskaber i OMXC20CAP som anvender terminale vækstrater på over 3 pct. 

 

I afsnit 7.2(B) blev det fastslået, at terminale vækstrater typisk bør udgøre 1-3 pct., og jævnfør 

ovenstående diagram ligger størstedelen af de undersøgte selskaber inden for dette interval. Dog 

blev det også fastslået i afsnit 7.2(B), at den langsigtede vækstrate ikke bør overstige 3 pct., og når 
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værdier på 3 pct. og derover medtages, er der 3 selskaber, som vurderes at have en meget høj 

terminal vækstrate. 

Nedenfor analyseres selskaberne i OMXC20CAP, hvor den højest anvendte vækstrate i 

terminalperioden udgør 5 pct. (Chr. Hansen), 3,5 pct. (Danske Bank og Carlsberg), under 0 pct. (H. 

Lundbeck) samt Topdanmark, der ikke oplyser herom. 

Chr. Hansen anvender en meget høj terminal vækstrate på op til 5 pct., og desuden anvendes en 

budgetteringsperioder anvendes på 5 år. Af IAS 36, punkt 134(iv) fremgår, at nedenstående skal 

oplyses, såfremt den pågældende CGU’s regnskabsmæssige værdi af goodwill (eller andre 

immaterielle aktiver med uendelig brugstid), er væsentlig sammenlignet med den samlede 

regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig 

brugstid. 

o IAS 36, punkt 134 iv) [...] begrundelsen for at anvende en vækstrate, der overstiger den 

gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller det eller de lande, som 

virksomhedens aktiviteter dækker, eller for det marked, som enheden (gruppen af enheden) er bestemt 

for. 

En terminal vækstrate på 5 pct. – vel at mærke efter budgetteringsperioden på 5 år – må klart 

formodes at overstige ovennævnte gennemsnitlige vækstrate (til sammenligning har den danske 

vækst i BNP siden år 2006 aldrig oversteget 2 pct.). 37 Der gives ingen begrundelse i Chr. Hansens 

årsrapport for anvendelsen af en vækstrate, som overstiger den gennemsnitlige langsigtede 

vækstrate hvilket dermed er i uoverensstemmelse med IAS 36, punkt 134(iv). 

Topdanmark oplyser ikke sine anvendte terminale vækstrater brugt ved nedskrivningstests. 

Topdanmarks regnskabsmæssige værdi af goodwill udgør 441 mio. kr. pr. 31. december 2012, og i 

anvendt regnskabspraksis fremgår det, at goodwill testes ultimo regnskabsåret for 

værdiforringelse. Den manglende oplysning om de terminale vækstrater skyldes således ikke, at 

Topdanmark ikke har foretaget nedskrivningstest. 

                                                           

37 Kilde: Eurostat. 
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H. Lundbeck oplyser, at der i terminalperioden regnes med en negativ vækst i terminalperioden 

grundet patentudløb, men størrelsen af denne negative vækstrate oplyses ikke. Pengestrømme fra 

nye, fremtidige patenter kan ikke medtages i den terminale vækstrate, eftersom de på nuværende 

tidspunkt ikke er identificerbare og størrelsen ikke kendes. Da fremtidige patenter ikke kan 

medtages, og de nuværende patenter udløber, medrører dette den negative vækst i 

terminalperioden. 

Både Topdanmark og H. Lundbeck benytter DCF-modellen, og IAS 36, punkt 134(E, iv) kræver i 

den forbindelse at de anvendte terminale vækstrater oplyses, hvilket dermed ikke overholdes. 

Danske Bank benytter sig i nedskrivningstesten i årsrapporten for 2012 af en terminal vækstrate på 

3,5 pct. for CGU’en Bankaktiviteter Baltikum. Jævnfør årsrapporten er goodwill for Letland og 

Litauen nedskrevet, hvorfor al goodwill for Baltikum på over 2 mia. kr. knytter sig til Estland. 

Danske Banks årsrapport indeholder ingen begrundelse for størrelsen af den valgte terminale 

vækstrate for Estland. Med hensyn til anvendelsen af en overvurderet langsigtet vækstrate, som 

overstiger 3 pct. jævnfør afsnit 7.2(b), må den terminal vækstrate på 3,5 pct. betegnes som mild 

overskridelse. 

Carlsberg anvender en terminal vækstrate på over 3 pct., hvilket sker på CGU’en Asien. På denne 

CGU benytter Carlsberg sig af en terminal vækstrate på 2,5-3,5 pct. Dette må betegnes som et mildt 

forhold med hensyn til anvendelsen af en overvurderet langsigtet vækstrate, som overstiger 3 pct. 

jævnfør afsnit 7.2(b). 

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål B: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved 3 af årsrapporterne (Chr. Hansen, Topdanmark, H. 

Lundbeck); ovenstående bemærkninger til årsrapporterne for Danske Bank og Carlsberg vurderes 

ikke at falde derindunder. 

C. Anvendes budgetteringsperioder på over 5 år, og indeholder årsrapporterne i så fald en 

fyldestgørende begrundelse for valget af denne budgetteringsperiode? Novozymes og H. 

Lundbæk er de eneste selskaber i OMXC20CAP med en budgetteringsperiode på over 5 år. 

Herudover skiller William Demant sig ud, da selskabet som det eneste i OMXC20CAP har en 

budgetteringsperiode på blot 1 år. 
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Novozymes anvendte en budgetteringsperiode på 15 år i 2011, men har valgt at forlænge perioden 

til 18 år i 2012. Novozymes beskriver i sin årsrapport, at reviderede budgetter og 

langtidsprognoser godkendt af ledelsen danner grundlag for nedskrivningstesten. Ingen nærmere 

forklaringer gives i årsrapporten som begrundelse på valget af den lange budgetteringsperiode, 

hvilket dermed er i uoverensstemmelse med IAS 36, punkt 134 d(iii). Årsagen til Novozymes’ 

lange budgetteringsperiode skal formentlig findes i, at indtjeningen relativt sikkert kan opgøres i 

mange år fremefter, når Novozymes har fået godkendt patentet på et produkt. Dette kan være 

forklaringen på, at ledelsen hos Novozymes vurderer, at budgetter 18 år ude i fremtiden, er mere 

pålidelige end terminalværdien. 

H. Lundbæk beskriver i sin årsrapport, at ”de fremtidige pengestrømme baseres på Lundbecks konkrete 

forretningsplaner for de kommende 6-8 år under hensyntagen til patentudløb”. Lundbeck nævner således 

patentudløb og konkrete forretningsplaner som en årsag til valget af budgetteringsperioden i en 

meget kortfattet beskrivelse. Hvorvidt denne årsagsforklaring lever op til kravene i IAS 36, punkt 

134 d(iii), vil være en subjektiv vurdering. 

William Demant giver ingen begrundelse i årsrapporten for valget af en budgetteringsperiode på 

blot 1 år. Det er ikke i uoverensstemmelse med IFRS (IAS 36, punkt 134(iv)) at undlade denne 

information. Dog betyder den korte budgetteringsperiode, at terminalværdien har særlig stor 

betydning for kapitalværdien, og det havde derfor været relevant for regnskabsbrugerne, hvis 
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William Demant havde begrundet valget af den korte budgetteringsperiode. Det skal i øvrigt 

bemærkes, at ud af William Demants samlede aktiver på kr. 8.777 mio., udgør goodwill kr. 2.568 

mio. Den korte budgetteringsperiode skyldes således ikke, at goodwill udgør et lavt beløb. 

Tværtimod kan det undres, at budgetteringsperioden er så kort, når goodwill størrelsen og 

andelen af goodwill er så høj. 

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål C: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved 2 af årsrapporterne (Novozymes og William Demant). 

D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? Der er ingen selskaber i OMXC20CAP, som nøjes med at oplyse 

en gennemsnitlig diskonteringssats. Dog oplyser FLSmidth & Co, at diskonteringssatserne ligger i 

intervallet 12-15 pct. før skat, uden at diskonteringssatsen for hver enkelt CGU oplyses. Som 

konkluderet under afsnit 7.1 har goodwill en massiv betydning for OMXC20CAP-selskaberne, og 

det har derfor afgørende betydning, at regnskabsbrugerne kender ledelsens forudsætninger 

anvendt ved nedskrivningstestene af goodwill. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om FLSmidth 

& Co’s regnskabsbrugere bliver tilstrækkelig oplyst om ledelsens forudsætninger anvendt ved 

nedskrivningstestene af goodwill, når diskonteringssatsen ikke oplyses for hver enkelt CGU. 

Størstedelen af selskaberne anvender den samme diskonteringssats for alle CGU’er, hvilket således 

er en del af forklaringen på, hvorfor FLSmidth & Co er eneste selskab i OMXC20CAP, som ikke 

oplyser diskonteringssatsen for hver enkelt CGU.  

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål D: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved én af årsrapporterne (FLSmidth & Co). 

E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller efter skat? Ud af de 18 årsrapporter i 

undersøgelsen oplyser 11 af selskaberne diskonteringssatserne før skat og 5 af selskaberne oplyser 

satsen både før og efter skat. De resterende 2 selskaber er A.P. Møller - Mærsk og William Demant. 

A.P. Møller - Mærsk oplyser diskonteringssatsen for sine fire CGU’er efter skat og ikke før skat, 

hvilket er i uoverensstemmelse med IAS 36, som beskrevet i afsnit 7.2. 
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William Demant oplyser, at selskabet anvender en diskonteringssats på 9 pct. Det fremgår ikke, 

om denne sats er før eller efter skat, hvilket medfører at regnskabsbrugeren får svært ved at 

vurdere ledelsens forudsætninger anvendt ved nedskrivningstestene af goodwill, eftersom den 

nøjagtige diskonteringssats dermed ikke oplyses. Som tidligere skrevet udgør William Demants 

goodwill kr. 2.568 mio. ud af de samlede aktiver på kr. 8.777 mio., hvorfor det i høj grad kan 

undres, at den nøjagtige diskonteringssats ikke oplyses.  

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål E: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved 2 af årsrapporterne (A.P. Møller - Mærsk og William 

Demant). 

F. Indeholder årsrapporterne informationer om følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige værdi er sammenholdt med markedsværdien i 

bilag 2, hvor det kunne konkluderes, at A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Danske Bank og Jyske 

Bank er de eneste selskaber i OMXC20CAP hvor børskursen er lavere end den regnskabsmæssige 

egenkapital. A.P. Møller - Mærsk og Jyske Bank indeholder ingen oplysninger om 

følsomhedsanalyser af goodwill. For Jyske Bank kan dette forklares ved, at den regnskabsmæssige 

goodwill udgør kr. 0 ved regnskabsafslutningen pr. 31. december 2012. A.P. Møller - Mærsks 

regnskabsmæssige goodwill udgør derimod kr. 3,5 mia. ved regnskabsafslutningen pr. 31. 

december 2012. 

Jævnfør IAS, punkt 134(F), er der ikke krav om oplysning af følsomhedsanalyser i årsrapporten, 

hvis ledelsen ikke vurderer at en sandsynlig ændring i en primær forudsætning ved beregningen 

af en CGU’s genindvindingsværdi, vil medføre at den regnskabsmæssige værdi af CGU’en 

overstiger genindvindingsværdien. På trods af at A.P. Møller - Mærsks regnskabsmæssige 

goodwill udgør 3,5 mia. kr., og selskabets børskurs er lavere end den bogførte værdi, har 

selskabets ledelse således alligevel mulighed for ikke at informere om følsomhedsanalyser for 

regnskabsbrugerne. 

Danske Banks og Jyske Banks årsrapporter for 2012 indeholder begge oplysninger om resultaterne 

af gennemførte følsomhedsanalyser af goodwill. Af disse årsrapporter vurderes årsrapporten for 
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Danske Bank at indeholde flest oplysninger om følsomhedsanalyse af goodwill. Danske Bank 

oplyser blandt andet, at en stigning i det risikojusterede afkastkrav fra 12 pct. til 13 pct. vil 

resultere i en nedskrivning på 1,2 mia.kr. af den samlede goodwill i bankaktiviteterne, samt at et 

fald i den skønnede vækst i terminalperioden på 1 procentpoint vil resultere i en nedskrivning af 

den samlede goodwill i bankaktiviteterne på 0,5 mia. kr. Relativt små ændringer i de anvendte 

forudsætninger vil således resultere i store nedskrivninger af goodwill. Danske Banks høje 

informationsniveau herom skyldes givetvis IAS, punkt 134(F), beskrevet ovenfor, hvorfor Danske 

Bank er påkrævet at give detaljerede oplysninger om resultaterne af gennemførte 

følsomhedsanalyser af goodwill.  

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål F: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved én af årsrapporterne (A.P. Møller - Mærsk). 

G. Indeholder årsrapporterne informationer om til hvilke CGU’er goodwill allokeres? 

I alle undersøgelsens 18 årsrapporter oplyses det til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med 

specifikke beløb. For 2 af selskaberne, H. Lundbeck og TDC, er det ikke for hele andelen af 

goodwill, hvorpå allokeringen til CGU-niveau oplyses, jævnfør nedenstående. 

Af Lundbecks samlede goodwill på i alt kr. 3.865 mio. udgør andelen af goodwill, hvor 

allokeringen til CGU-niveau oplyses, kr. 2.965 mio., og for TDC’s samlede goodwill på i alt kr. 

16.240 mio. udgør andelen af goodwill, hvor allokeringen til CGU-niveau oplyses, kr. 14.870 mio. 

I afsnit 7.2(G) kunne det konstateres, at den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill 

som er allokeret til flere forskellige CGU’er, ikke behøves at blive oplyst særskilt, såfremt beløbet 

ikke er væsentligt i forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill. 

Hvornår beløbet er væsentligt eller ej, er en subjektiv vurdering, og ud fra opgaveskrivers 

vurdering, er der ikke indikationer på, at H. Lundbeck eller TDC ikke overholder 

oplysningskravene omkring til hvilke CGU’er, goodwill allokeres.  

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål G: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der ikke 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved nogen af årsrapporterne. 
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H. Indeholder årsrapporterne informationer om hvilke CGU’er, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

Ud af undersøgelsens 18 selskaber har 3 heraf foretaget goodwillnedskrivninger, hvilket drejer sig 

om A.P. Møller - Mærsk, Jyske Bank og Vestas Wind Systems, som i årets løb har nedskrevet 

henholdsvis kr. 623 mio., kr. 216 mio. og kr. 161 mio. De tre selskaber indeholder alle 

informationer om hvilke CGU’er, som er værdiforringet ved nedskrivningerne. 

Kort opsummering for undersøgelsesspørgsmål H: Af de 18 selskaber i undersøgelsen er der ikke 

konstateret uhensigtsmæssigheder ved nogen af årsrapporterne. 

Opsummering af gennemgang for hvert enkelt selskab: Nedenfor oplistes de konstaterede fejl, 

mangler og uhensigtsmæssigheder i de undersøgte årsrapporter aflagt af selskaberne i 

OMXC20CAP. Disse forhold vil blive nærmere vurderet i afsnit 8 i et mere overordnet perspektiv. 

Selskab Bemærkninger til selskabs årsrapport (opsummering) 

A.P. Møller - Mærsk Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Overholder ikke 

forordningen om, at diskonteringssatsen skal oplyses før skat. 

Øvrige bemærkninger: Indeholder ingen oplysninger om 

følsomhedsanalyser af goodwill på trods af, at A.P. Møller - 

Mærsks børskurs er lavere end den regnskabsmæssige 

egenkapital. The European Securities and Market Authority 

mener, at selskaber hvor børskursen er lavere end den 

regnskabsmæssige egenkapital, bør udarbejde og oplyse om 

følsomhedsanalyser af sine CGU’er. 

 

Carlsberg Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Overskudsgraden i Carlsbergs 

årsrapport påvirkes ikke af nedskrivninger af goodwill. I 

modsætning hertil påvirkes overskudsgraden af 

goodwillnedskrivninger for selskaber, som har valgt at følge 

Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & 

Nøgletal 2010”. 

 

Chr. Hansen Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Anvender en 

terminal vækstrate på op til 5 pct., og i den forbindelse 

overholder Chr. Hansen ikke forordningen om at begrunde i 

årsrapporten for anvendelsen af en vækstrate, som overstiger 

den gennemsnitlige langsigtede vækstrate defineret i IAS 36, 

punkt 134(iv). 
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Øvrige bemærkninger: Den terminale vækstrate på op til 5 pct. 

må jævnfør afsnit 7.2(B) vurderes for urealistisk høj. 

 

Coloplast Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

Danske Bank Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

DSV Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

FLSmidth & Co Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: FLSmidth & Co oplyser ikke 

diskonteringssatsen for hver enkelt CGU, hvorfor der kan stilles 

spørgsmålstegn ved, om FLSmidth & Co’s regnskabsbrugere 

bliver tilstrækkelig oplyst om ledelsens forudsætninger anvendt 

ved nedskrivningstestene af goodwill. 

GN Store Nord Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

H. Lundbeck Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Oplyser, at der i terminalperioden 

regnes med en negativ vækst i terminalperioden, men størrelsen 

af denne negative vækstrate oplyses ikke. 

 

Jyske Bank Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

Nordea Bank Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

Novozymes Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Benytter en 

budgetteringsperiode på 18 år. Novozymes beskriver i sin 

årsrapport, at reviderede budgetter og langtidsprognoser 

godkendt af ledelsen danner grundlag for nedskrivningstesten. 

Ingen nærmere forklaringer gives i årsrapporten som 

begrundelse på valget af den lange budgetteringsperiode, 

hvilket dermed er i uoverensstemmelse med IAS 36, punkt 134 

d(iii). 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

Pandora Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 
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TDC Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

Topdanmark Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Oplyser ikke om sine 

anvendte terminale vækstrater brugt ved nedskrivningstests. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

Tryg Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

Vestas Wind Systems Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Ingen. 

Øvrige bemærkninger: Ingen. 

 

William Demant Regnskabsbestemmelser ikke overholdt: Oplyser ikke, 

hvorvidt den oplyste diskonteringssats er før eller efter skat, 

hvorved den nøjagtige diskonteringssats ikke oplyses. 

Øvrige bemærkninger: Benytter en budgetteringsperiode på 

blot 1 år. William Demant giver ingen begrundelse i 

årsrapporten for valget af en budgetteringsperiode på blot 1 år. 

Ud af William Demants samlede aktiver på kr. 8.777 mio., udgør 

goodwill kr. 2.568 mio., og den korte budgetteringsperiode 

skyldes således ikke, at goodwill udgør et lavt beløb. 

 

Konklusion på denne undersøgelse: Det kan konkluderes efter gennemgangen af de 18 

årsrapporter, at der er adskillige fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter, herunder direkte overtrædelser af regnskabsreglerne. 

Det er svært at pege på, om ovennævnte overtrædelser af regnskabsbestemmelser skyldes fejl, 

sjusk, uvidenhed eller andet, men det kan undres i betragtning af selskabernes professionelle 

regnskabsafdelinger. Bestemmelserne i IAS 36 mv. skal overholdes af alle, og der er ikke tale om, 

at selskaberne kan vælge at følge forordningerne i IAS 36 ”mere eller mindre”. Der er tale om et 

bredt udsnit af de danske selskaber i OMXC20CAP, som kan kritiseres for ikke at give et 

fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill, og der tegner sig dermed en generel 

tendens. 
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7.4 Sammenligning med tilsvarende undersøgelse 

I dette afsnit vil resultaterne fra undersøgelsen i afsnit 7.2 om nedskrivningstestene i 

OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter blive sammenholdt med en delvis tilsvarende 

undersøgelse fra ESMA (The European Securities and Market Authority). Årsagen til, at denne 

projektopgaves resultater sammenholdes med en tilsvarende undersøgelse, skyldes, at der på 

denne måde vil kunne opnås et indblik i, om de konstaterede fejl, mangler og 

uhensigtsmæssigheder i de undersøgte årsrapporter aflagt af OMXC20CAP-selskaberne, enten er 

typiske eller mere sjældne forhold. 

ESMA er et uafhængigt EU-organ, der fungerer som en tilsynsmyndighed inden for Det 

Europæiske Finanstilsynssystem. I 2013 offentliggjorde ESMA resultaterne for sin omfattende 

undersøgelse ”european enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in 

the IFRS financial statements”, som har undersøgt 235 virksomheders årsrapporter i EU; alle aflagt 

under IFRS. Formålet med undersøgelsen fra ESMA var til dels at undersøge i hvor høj grad, at 

den finansielle krise havde påvirket virksomhedernes værdiansættelse af goodwill og andre 

immaterielle aktiver. 

ESMA’s udvælgelseskriterier: ESMA har ved udvælgelsen af sin population på 235 virksomheder 

forsøgt, at vælge de største virksomheder med en væsentlig mængde goodwill eller andre 

immaterielle aktiver, som samtidig skulle ske repræsentativt i forhold til 11 udvalgte brancher. 38 

Udvælgelsen er sket ud fra registre i 23 lande for at opnå en geografisk spredning af populationen, 

og desuden er følgende kriterier anvendt ved udvælgelsen: 

 En høj andel af goodwill i forhold til egenkapitalen. 

 En høj andel af immaterielle aktiver i forhold til balancesummen eller egenkapitalen. 

 Betydelige nedskrivninger af goodwill eller andre immaterielle aktiver. 

Generelt om sammenligningen til denne projektopgave: Denne projektopgaves 

undersøgelsesspørgsmål punkt A, G og H er ikke berørt i ESMA’s undersøgelse, hvorfor disse 

punkter ikke fremgår af nedenstående. Som det fremgår nedenfor har ESMA for hvert punkt 

                                                           

38 Brancher: Fødevarer, telekommunikation, industri, medie, sundhed, finansielle ydelser, byggeri 

og materialer, forsyning, handel, teknologi, øvrige. 
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beregnet en procentvis andel af populationen (bestående af 235 årsrapporter). Der beregnes ikke 

en tilsvarende, procentvis andel for denne projektopgaves population, da det ikke vurderes, at 18 

årsrapporter kan danne grundlag for en sammenlignelig procentandel. 

 B. Er de terminale vækstrater baseret på realistiske estimater? 

I ESMA’s undersøgelse var det mere end 15 pct. af de undersøgte virksomheder, der anvendte 

en terminal vækstrate på over 3 pct., og ESMA mente i den forbindelse, at terminale 

vækstrater over 3 pct. indikerer, at den langsigtede vækstrate er overvurderet og kan føre til 

overvurdering af aktiverne. Til sammenligning er der 3 selskaber i OMXC20CAP med en 

terminal vækstrate på over 3 pct., hvilket drejer sig om Chr. Hansen, Danske Bank og 

Carlsberg. Den højeste terminale vækstrate blev anvendt af Chr. Hansen på hele 5 pct. Alt i alt 

kan det udledes, at OMXC20CAP-selskaberne ikke baserer sine terminale vækstrater på mere 

realistiske estimater end ESMA’s 235 undersøgte årsrapporter – snarere tværtimod. 

 

C. Anvendes budgetteringsperioder på over 5 år, og indeholder årsrapporterne i så fald en 

fyldestgørende begrundelse for valget af denne budgetteringsperiode? 

Af virksomhederne i ESMA’s undersøgelse med en budgetteringsperiode på over 5 år, angav 

39 pct. heraf ikke nogen begrundelse i årsrapporten på, hvorfor virksomheden havde valgt en 

længere budgetteringsperiode. Der er ingen af selskaber i OMXC20CAP, som direkte mangler 

en begrundelse for valget af en budgetteringsperiode på over 5 år. Dog er der blot 2 selskaber i 

OMX20CAP med en budgetteringsperiode på over 5 år, hvilket ikke vurderes tilstrækkeligt til 

at kunne danne grundlag for en sammenligning med ESMA’s 235 undersøgte årsrapporter. 

 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

25 pct. af virksomhederne i ESMA’s undersøgelse nøjedes med at oplyse en gennemsnitlig 

diskonteringssats og ikke en faktor for hver enkelt CGU. Der er ingen selskaber i 

OMXC20CAP, der nøjes med at oplyse en gennemsnitlig diskonteringssats; dog kan det 

nævnes, at FLSmidth & Co oplyser, at diskonteringssatserne ligger i intervallet 12-15 pct. før 

skat, uden at diskonteringssatsen for hver enkelt CGU oplyses. På baggrund af ovenstående 

kan det samlet set udledes, at OMXC20CAP-selskaberne er bedre til at oplyse 
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diskonteringssatserne for hver enkelt væsentlig CGU end ESMA’s 235 undersøgte 

årsrapporter. 

 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller efter skat 

22 pct. af virksomhederne i ESMA’s undersøgelse viste diskonteringssatsen efter skat og ikke 

før skat. I OMXC20CAP er der 2 selskaber, som ikke oplyser satsen før skat, hvilket drejer sig 

om A.P. Møller - Mærsk (oplyser satserne efter skat og ikke før skat) og William Demant 

(oplyser ikke om den anvendte sats er før eller efter skat). Det kan herudfra udledes, at 

informationsniveauet blandt OMXC20CAP-selskaberne om hvorvidt diskonteringssatserne er 

før og/eller efter skat, er på omtrent samme middelmådige niveau som blandt de 235 

undersøgte årsrapporter af ESMA. 

 

 F. Indeholder årsrapporterne informationer om følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

50 pct. af virksomhederne med en markedsværdi lavere end sin bogførte værdi præsenterede 

ikke oplysninger om følsomhedsanalyser i sin årsrapport, hvilket overraskede ESMA, da en 

lav kurs/indre værdi ifølge ESMA indikerer et nedskrivningsbehov. Der er 3 selskaber i 

OMXC20CAP, hvor børskursen er lavere end den regnskabsmæssige egenkapital, og af disse 

indeholder 2 af selskaberne ingen informationer om følsomhedsanalyser af goodwill. Alt i alt 

kan det udledes, at informationsniveauet blandt OMXC20CAP-selskaberne om 

følsomhedsanalyser af goodwill, er på omtrent samme middelmådige niveau som blandt 

ESMA’s 235 undersøgte årsrapporter. 

Opsummering og diskussion ud fra ESMA’s undersøgelse sammenholdt med OMXC20CAP: I 

dette afsnit er resultaterne fra undersøgelsen i afsnit 7.2 om nedskrivningstestene i OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter blevet sammenholdt med en delvis tilsvarende undersøgelse fra ESMA 

(The European Securities and Market Authority). På punkterne B, E og F er selskaberne i 

OMXC20CAP enten dårligere eller på samme middelmådige niveau som de 235 undersøgte 

årsrapporter af ESMA. Det må undres, at så store og internationale virksomheder som de 18 

selskaber i OMXC20CAP, ikke skiller sig positivt ud ved denne sammenligning; uanset at der 
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sammenlignes med andre store europæiske virksomheder, da OMXC20CAP ligeledes vurderes 

betragtelige i aktivitet og omfang. 

ESMA kommer frem til som konklusion, at virksomhederne generelt set ikke er ikke er 

tilstrækkelig gode til at overholde forordningerne i IAS 36. I kapitel 8 bliver der konkluderet på, 

om OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter giver et fyldestgørende indblik af sine 

nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne. I betragtning af, at ESMA kommer frem til 

konklusionen, at de undersøgte virksomheder i EU generelt set ikke er tilstrækkelig gode til at 

opfylde bestemmelserne i IAS 36, så kan dette ses som en klar indikation af, at selskaberne i 

OMXC20CAP – i lighed hermed – ikke er tilstrækkelig gode til at overholde IAS 36. I denne 

forbindelse kunne det være en mulighed på dansk og europæisk plan at tage stilling til, om IAS 36 

skal ændres, eller at der skal foretages strammere kontrol med, om virksomhederne overholder 

IAS 36 (og eventuelt andre regnskabsstandarder). 

7.5 Gennemgang af efterfølgende aflagte årsrapporter 

Som tidligere benævnt i metodeafsnittet 2.4, indgår årsrapporterne med regnskabsafslutning pr. 

31. december 2013 og senere ikke i denne projektopgave, hvilket skyldes at undersøgelserne i den 

empiriske del blev påbegyndt af opgaveskriver i december 2013, hvorfor årsrapporterne som blev 

aflagt i 2014 ikke er medtaget. Undervejs i researchen og udarbejdelsen af den empiriske 

undersøgelse har selskaberne i OMXC20CAP med regnskabsafslutning ved udgangen af 

kalenderåret, aflagt årsrapport for 2013. Som tidligere beskrevet i metodeafsnittet 2.4, vurderes det 

relevant at gennemgå de efterfølgende aflagte årsrapporter, således at denne projektopgave 

bygger på nyeste data. 

I slutningen af afsnit 7.3 blev der oplistet en oversigt over fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i 

de undersøgte årsrapporter for 2012 og 2012/2013. De efterfølgende årsrapporter for selskaberne 

med sådanne forhold, undersøges i tabellen på næste side. 39 

                                                           

39 Grundlaget for denne projektopgave er årsrapporterne for 2012 og 2012/2013. De efterfølgende 

årsrapporter er ikke undersøgt for at give et samlet overblik over OMXC20CAP-selskabernes 

regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill i årsrapporterne for 2013 og 

2013/2014. 
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Selskab Undersøgelse af eventuel udbedring i årsrapporterne 2013 af 

forholdene for 2012 

A.P. Møller - Mærsk Årsrapport 2013: Overholder fortsat ikke regnskabs-

bestemmelsen om, at diskonteringssatsen skal oplyses før skat. 

 

Sidehenvisning: Side 135. 

 

Jævnfør nedenstående er A.P. Møller - Mærsks børskurs ved 

regnskabsafslutningen for 2013 højere end den 

regnskabsmæssige egenkapital (i modsætning til pr. 31. 

december 2012), hvorfor det ikke undersøges, om årsrapporten 

fortsat ikke indeholder oplysninger om følsomhedsanalyser af 

goodwill. 

 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2013: 

230.108 mio. DKK. 

 

Markedsværdi pr. 31. december 2013: 40 

10,99 mio. aktier x 11.180 DKK) + (10,99 mio. aktier x 11.770 DKK) 

= 252.221 mio. DKK. 

 

Carlsberg Årsrapport 2013: Indeholder ingen oplysninger om 

overskudsgraden, og således er der ikke længere 

uoverensstemmelse mellem Carlsbergs beregning af 

overskudsgraden i forhold til de selskaber i OMXC20CAP, som 

har valgt at følge Den Danske Finansanalytikerforenings 

”Anbefalinger & Nøgletal 2010”. 

 

Sidehenvisning: Side 135. 

 

Chr. Hansen Årsrapport 2013/2014: Ved afleveringsdatoen for denne 

projektopgave havde Chr. Hansen ikke aflagt årsrapport pr. 31. 

august 2014. Det vides derfor ikke, om selskabet fortsat ikke 

overholder forordningen om at begrunde i årsrapporten for 

anvendelsen af en vækstrate, som overstiger den 

gennemsnitlige langsigtede vækstrate defineret i IAS 36, punkt 

134(iv). 

 

  

                                                           

40 Kilde: Den historiske markedsværdi er fundet ved at multiplicere antallet af udstedte aktier med 

aktiekursen ved regnskabsafslutningen. Oplysningerne er indhentet fra Euroinvestor.dk. 
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FLSmidth & Co Årsrapport 2013: Oplyser at diskonteringssatserne ligger i 

intervallet 12-14 pct. før skat, og diskonteringssatsen for hver 

enkelt CGU oplyses fortsat ikke.  

 

Sidehenvisning: Side 150. 

 

H. Lundbeck Årsrapport 2013: Størrelsen af den negative vækstrate oplyses 

fortsat ikke. 

 

Sidehenvisning: Side 38. 

 

Novozymes Årsrapport 2013: Indeholder ingen yderligere begrundelse for 

valget af budgetteringsperioden i forhold til årsrapporten for 

2012. 

 

Sidehenvisning: Side 83. 

 

Topdanmark Årsrapport 2013: Oplyser fortsat ikke om sine anvendte 

terminale vækstrater brugt ved nedskrivningstests. 

  

Sidehenvisning: Side 47, 74. 

 

William Demant Årsrapport 2013: Oplyser fortsat ikke, hvorvidt den oplyste 

diskonteringssats er før eller efter skat, hvorved den nøjagtige 

diskonteringssats ikke oplyses. 

 

Sidehenvisning: Side 38, 39, 53. 

 

William Demant giver fortsat ingen begrundelse i årsrapporten 

for valget af en budgetteringsperiode, der i lighed med 2012 blot 

udgør 1 år. 

 

Sidehenvisning: Side 38, 39, 53. 

 

 

Jævnfør ovenstående tabel er det meget forskelligt blandt selskaberne, hvilken betydning for de 

efterfølgende aflagte årsrapporter, som de konstaterede fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i 

de undersøgte årsrapporter for 2012 og 2012/2013 har. Der tegner sig således ingen generel tendens 

af hvorvidt, de konstaterede fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder efterfølgende bliver gentaget 

eller korrigeret. 
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For A.P. Møller - Mærsk og Carlsberg er bemærkningerne til henholdsvis følsomhedsanalyse og 

overskudsgrad ikke længere relevante at undersøge for 2013 af årsagerne indskrevet i tabellen 

ovenfor, hvilket ligeledes medfører, at der ikke tegner sig en generel tendens for udbedringen i 

årsrapporterne for 2013 af de konstaterede fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder for 2012. 
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8 Opsummering og diskussion ud fra undersøgelserne 

Goodwill’ens størrelse og betydning for OMXC20CAP-selskaberne: I den empiriske del blev det 

indledningsvis undersøgt, hvor stor betydning goodwill har for OMXC20CAP-selskaberne, og det 

kunne konkluderes, at goodwill samlet set udgør hele 10,51 pct. af OMXC20CAP-selskabernes 

balancesum (når Danske Bank, Nordea Bank Danmark og Sydbank ikke medtages), hvilket 

fremhæver hvor afgørende den regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill 

er. DSV ville i øvrigt have en negativ egenkapital, hvis goodwill ikke kunne aktiveres, hvilket 

ligeledes fremhæver hvor afgørende den regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på 

goodwill er. 

Gives et fyldestgørende indblik af nedskrivningstestene på goodwill for regnskabsbrugerne? 

Hovedformålet med denne projektopgave er at vurdere, om OMXC20CAP-selskabernes 

årsrapporter giver et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill for 

regnskabsbrugerne, og som beskrevet i afsnit 2.3 benytter denne projektopgave sig af følgende 

definition af begrebet ”fyldestgørende indblik”: 

 Indeholder ikke væsentlige fejl. 

 Indeholder ikke væsentlige, urealistiske skøn. 

 Indeholder ikke misvisende information. 

I undersøgelsen af nedskrivningstestene i OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter gav særligt 

nedenstående punkter anledning til væsentlige bemærkninger, som kan falde ind under 

ovennævnte definition. 

1. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af goodwill indregnet i resultatopgørelserne, og 

hvilken betydning har dette for årsrapporternes nøgletal? (Undersøgelsesspørgsmål A). 

2. Er de terminale vækstrater baseret på realistiske estimater? (Undersøgelsesspørgsmål B). 

3. Anvendes budgetteringsperioder på over 5 år, og indeholder årsrapporterne i så fald en 

fyldestgørende begrundelse for valget af denne budgetteringsperiode? (Undersøgelses-

spørgsmål C). 

4. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller efter skat? (Undersøgelsesspørgsmål D). 
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Følgende kunne fastslås (uddrag af væsentlige bemærkninger): 

Ad 1: Overskudsgraden i Carlsbergs årsrapport påvirkes ikke af nedskrivninger af goodwill. I 

modsætning hertil påvirkes overskudsgraden af goodwillnedskrivninger for selskaber, som har 

valgt at følge Den Danske Finansanalytikerforenings ”Recommendations & Financial Ratios 2010”. 

↳ Det kan argumenteres for, at ovenstående kan betegnes som ej-fyldestgørende på grund af 

misvisende information. 

Ad 2: Der er 3 selskaber med en terminal vækstrate på over 3 pct., hvoraf Chr. Hansen anvender 

en meget høj vækstrate på op til 5 pct.  

↳ Det kan argumenteres for, at ovenstående kan betegnes som ej-fyldestgørende på grund af 

væsentlige, urealistiske skøn. 

Ad 2 – fortsat: Topdanmark oplyser ikke om sine anvendte terminale vækstrater brugt ved 

nedskrivningstests. 

↳ Det kan argumenteres for, at ovenstående kan betegnes som ej-fyldestgørende på grund af 

væsentlige fejl. 

Ad 3: William Demant skiller sig ud, da selskabet har en budgetteringsperiode på blot 1 år. 

William Demant giver ingen begrundelse i årsrapporten for valget af en budgetteringsperiode på 

blot 1 år. Ud af William Demants samlede aktiver på kr. 8.777 mio., udgør goodwill kr. 2.568 mio., 

og den korte budgetteringsperiode skyldes således ikke, at goodwill udgør et lavt beløb. 

↳ Det kan argumenteres for, at ovenstående kan betegnes som ej-fyldestgørende på grund af 

væsentlige, urealistiske skøn. 

Ad 4: A.P. Møller - Mærsk A/S overholder ikke forordningen om, at diskonteringssatsen skal 

oplyses før skat. William Demant oplyser ikke, hvorvidt den oplyste diskonteringssats er før eller 

efter skat, hvorved den nøjagtige diskonteringssats ikke oplyses. 

↳ Det kan argumenteres for, at ovenstående kan betegnes som ej-fyldestgørende på grund af 

væsentlige fejl. 
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Konklusion på problemformuleringen: Der findes ikke noget entydigt svar på, om OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter giver et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill for 

regnskabsbrugerne. Selvom vurderingen heraf er subjektiv, vil det alligevel i dette afsnit forsøges 

at komme frem til en konklusion herpå. Dette gøres på trods af, at dette afsnit derved vil indeholde 

subjektive betragtninger. 

Denne projektopgave hælder med stor overvægt til, at OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter 

overordnet set, på baggrund af denne projektopgaves analyser og vurderinger, ikke giver et 

fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne. De primære 

begrundelser for denne vurdering er, der er tale om et bredt udsnit af de danske selskaber i 

OMXC20CAP, som kan kritiseres for ikke at give et fyldestgørende indblik af sine 

nedskrivningstest på goodwill, og at der dermed tegner sig en generel tendens. Samtidig må det 

klart vurderes, at forholdene benævnt i Ad 1 til 4 på de foregående sider i dette afsnit, ikke kan 

betegnes som uvæsentlige forhold. 

Som eksempel på et OMXC20CAP-selskab, som ikke giver et fyldestgørende indblik af sine 

nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne, kan nævnes William Demant med samlede 

aktiver på kr. 8.777 mio., hvoraf goodwill udgør kr. 2.568 mio. William Demant oplyser ikke, 

hvorvidt den oplyste diskonteringssats er før eller efter skat, hvorved den nøjagtige 

diskonteringssats ikke oplyses, og desuden benyttes en budgetteringsperiode på blot 1 år. Ved så 

kort en budgetteringsperiode er usikkerheden knyttet til blandt andet diskonteringssatsen meget 

høj, men alligevel oplyses den nøjagtige diskonteringssats ikke. 

Udover årsrapporten for William Demant kunne der konstateres væsentlige 

uhensigtsmæssigheder i årsrapporterne for A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Chr. Hansen, 

FLSmidth & Co, H. Lundbeck, Novozymes og Topdanmark. 41 På denne baggrund vurderes det, at 

der er tale om et bredt udsnit af de danske selskaber i OMXC20CAP, som kan kritiseres for ikke at 

give et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill, hvorfor der – som tidligere 

nævnt – tegner sig en generel tendens. 

                                                           

41 Kun selskaber, som der har været væsentlige bemærkninger til, er benævnt. Dette betyder, at 

Danske Bank med en terminal vækstrate på op til 3,5 pct., hvilket derved overstiger 3 pct. jævnfør 

afsnit 7.2(b), ikke er nævnt i denne sammenhæng, da det må betegnes som en mild overskridelse. 
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En undersøgelse har jævnfør afsnit 7.3 vist, at andre europæiske virksomheders årsrapporter 

indeholder samme fejl og uhensigtsmæssigheder. Bestemmelserne i IAS 36 mv. skal overholdes af 

alle, og derfor er der ikke tale om en formilende omstændighed herved, i forhold til svaret på 

denne problemformulering. Det er det typisk er mindretallet af de europæiske virksomheder i 

undersøgelsen som begår de pågældende fejl mv., som kunne konstateres i OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter. Der er ikke tale om, at de danske eller europæiske selskaber kan vælge 

at følge forordningerne i IAS 36 ”mere eller mindre”. Bestemmelserne er til for at blive overholdt. 
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9 Konklusion 

Hovedformålet med denne projektopgave er at vurdere, om OMXC20CAP-selskabernes 

årsrapporter giver et fyldestgørende indblik for regnskabsbrugerne af nedskrivningstest på 

goodwill. 

Goodwill er et immaterielt anlægsaktiv og kan karakteriseres som noget, der medvirker til at 

generere indtægter i virksomheden, men som ikke er målbare. Goodwill opgøres som den positive 

forskel mellem kostprisen og dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver i en opkøbt 

virksomhed. 

Regnskabsstandarden IAS 36 omhandler værdiforringelse af aktiver, hvori reglerne om 

nedskrivningstest af goodwill indgår. De væsentligste forudsætninger, som indgår i en 

nedskrivningstest, er diskonteringssatsen, vækstraten i terminalperioden samt 

budgetteringsperioden, og derudover er genindvindings- og kapitalværdien, terminalværdien, 

Cash Generating Units, pengestrømme og det frie cash flow af afgørende betydning for 

nedskrivningstestene. 

Nedskrivningstestene på goodwill er særlig vigtige under IFRS (som alle selskaber i OMXC20CAP 

aflægger under). Dette skyldes blandt andet, at de påkrævede, systematiske afskrivninger under 

årsregnskabsloven ikke tillades under IFRS, hvorfor det særligt under IFRS er afgørende, at give 

regnskabsbrugerne et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill. 

Ved gennemgang af OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter blev det konstateret, at goodwill har 

stor betydning for de største danske selskaber, idet goodwill udgør omkring 10 pct. af 

OMXC20CAP-selskabernes samlede balancesum. Den store betydning kan eksempelvis ses ved, at 

DSV ville have en negativ egenkapital, hvis goodwill ikke kunne aktiveres og i stedet blev 

straksafskrevet over egenkapitalen. 

Efterfølgende er OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest 

på goodwill undersøgt, hvor der er udvalgt 8 undersøgelsesspørgsmål, primært vedrørende 

overholdelse af IAS 36, som tilsammen vil besvare problemformuleringen. 
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De 8 undersøgelsesspørgsmål er hernæst analyseret på de 18 årsrapporter fra selskaberne i 

OMXC20CAP, som indgår i undersøgelsen. Særligt nedenstående punkter gav anledning til 

væsentlige bemærkninger. 

1. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af goodwill indregnet i resultatopgørelserne, og hvilken 

betydning har dette for årsrapporternes nøgletal? 

2. Er de terminale vækstrater baseret på realistiske estimater? 

3. Anvendes budgetteringsperioder på over 5 år, og indeholder årsrapporterne i så fald en fyldestgørende 

begrundelse for valget af denne budgetteringsperiode? 

4. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller efter skat? 

Følgende kunne fastslås (uddrag af væsentlige bemærkninger): 

 Ad 1: Overskudsgraden i Carlsbergs årsrapport påvirkes ikke af nedskrivninger af goodwill. I 

modsætning hertil påvirkes overskudsgraden af goodwillnedskrivninger for selskaber, som har valgt at 

følge Den Danske Finansanalytikerforenings ”Recommendations & Financial Ratios 2010”. 

 Ad 2: Der er 3 selskaber med en terminal vækstrate på over 3 pct., hvoraf Chr. Hansen anvender en 

meget høj vækstrate på op til 5 pct. Topdanmark oplyser ikke om sine anvendte terminale vækstrater 

brugt ved nedskrivningstests. Lundbeck oplyser, at der i terminalperioden regnes med en negativ 

vækst i terminalperioden, men størrelsen af denne negative vækstrate oplyses ikke. 

 Ad 3: William Demant sig ud, da selskabet har en budgetteringsperiode på blot 1 år. William Demant 

giver ingen begrundelse i årsrapporten for valget af en budgetteringsperiode på blot 1 år. Ud af William 

Demants samlede aktiver på kr. 8.777 mio., udgør goodwill kr. 2.568 mio., og den korte 

budgetteringsperiode skyldes således ikke, at goodwill udgør et lavt beløb. 

 Ad 4: A.P. Møller - Mærsk A/S overholder ikke regnskabsbestemmelsen om, at diskonteringssatsen skal 

oplyses før skat. William Demant oplyser ikke, hvorvidt den oplyste diskonteringssats er før eller efter 

skat, hvorved den nøjagtige diskonteringssats ikke oplyses. 

Det kunne således konstateres, at informationsniveauet om nedskrivningstestene i OMXC20CAP-

selskabernes årsrapporter er af meget svingende kvalitet. Dette betyder, at regnskabsbrugerne ikke 

får den tilstrækkelige gennemsigtighed i årsrapporterne, og der kan derfor opstå tvivl hos 

regnskabsbrugerne om hvorvidt, at værdiansættelsen af goodwill er korrekt. Det kunne i øvrigt 

konstateres, at der i særdeleshed er ét selskab i OMXC20CAP, Chr. Hansen, som må siges ikke at 

bygge sine nedskrivningstest på realistiske forudsætninger. 
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Jævnfør foregående side er der tale om et bredt udsnit af de danske selskaber i OMXC20CAP, som 

kan kritiseres for ikke at give et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill, og 

der tegner sig dermed en generel tendens. Samtidig må det klart vurderes, at forholdene benævnt i 

Ad 1 til 4 på foregående side, ikke kan betegnes som uvæsentlige forhold. På baggrund af disse 

forhold hælder denne projektopgave med stor overvægt til, at OMXC20CAP-selskabernes 

årsrapporter overordnet set, på baggrund af denne projektopgaves analyser og vurderinger, ikke 

giver et fyldestgørende indblik af sine nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne. 

Der kunne konstateres væsentlige uhensigtsmæssigheder i årsrapporterne for A.P. Møller - 

Mærsk, Carlsberg, Chr. Hansen, FLSmidth & Co, H. Lundbeck, Novozymes, Topdanmark og 

William Demant. 42 På denne baggrund vurderes der at være tale om et bredt udsnit af de danske 

selskaber i OMXC20CAP. 

En europæisk undersøgelse af ESMA (The European Securities and Market Authority) har vist, at 

andre europæiske virksomheders årsrapporter indeholder samme fejl og uhensigtsmæssigheder. 

Typisk er det mindretallet af de europæiske virksomheder som begår de pågældende fejl mv., som 

kunne konstateres i OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter. 

Der er ikke tale om, at de danske eller europæiske selskaber kan vælge at følge bestemmelserne i 

IAS 36 ”mere eller mindre”. I betragtning af, at ESMA kommer frem til konklusionen, at de 

undersøgte virksomheder i EU generelt set ikke er tilstrækkelig gode til at opfylde bestemmelserne 

i IAS 36, så kan dette ses som en bekræftelse af, at selskaberne i OMXC20CAP – i lighed hermed – 

ikke er tilstrækkelig gode til at overholde IAS 36. 

Konklusionen er derfor, at OMXC20CAP-selskabernes årsrapporter overordnet set, på 

baggrund af denne projektopgaves analyser og vurderinger, ikke giver et fyldestgørende 

indblik af sine nedskrivningstest på goodwill for regnskabsbrugerne. 

  

                                                           

42 Kun selskaber, som der har været væsentlige bemærkninger til, er benævnt. Dette betyder, at 

Danske Bank med en terminal vækstrate på op til 3,5 pct., hvilket derved overstiger 3 pct. jævnfør 

afsnit 7.2(b), ikke er nævnt i denne sammenhæng, da det må betegnes som en mild overskridelse. 
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10 Perspektivering om goodwill fremadrettet 43 44 

Som bekendt har denne projektopgave fokuseret på OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige 

behandling af nedskrivningstest på goodwill for regnskabsårene 2012/2013 og 2012. Denne 

perspektivering vil fokusere på goodwill’ens betydning fremadrettet, og som dermed vedrører 

selskaberne i OMXC20CAP. Indledningsvis vil perspektiveringen fokusere på indregningskriteriet 

for aktiver, og hernæst vil immaterielle aktivers voksende betydning blive diskuteret. 

Modifikation af definitionen på et aktiv: IASB og FASB har lagt op til en modifikation af 

definitionen på et aktiv til følgende. ”An asset is a present economic resource to which the entity has a 

present right or other privileged access”. Fordelene ved denne forslåede, nye definition er følgende: 45 

o Fjerner problemer relateret til uklarhed om ordet ”kontrol”. 

o Fjerner problemer relateret til identifikation af ”en tidligere begivenhed”. 

o Forklarer i højere grad end den nuværende og gældende definition, hvad en (økonomisk) 

ressource er. 

I afsnit 3.1 blev det diskuteret, om erhvervet goodwill bør opfylde definitionen på et aktiv ud fra 

den nuværende og gældende definition på et aktiv. Den nye definition beskriver et aktiv som en 

nuværende økonomisk ressource, hvilket erhvervet goodwill vil opfylde, da den nuværende og 

gældende definition, som erhvervet goodwill opfylder, i vid udstrækning er magen hertil. 

Herudover beskriver den nye definition, at virksomheden skal have en kontraktlig eller anden 

juridisk rettighed til aktivet. Dette vil erhvervet goodwill også opfylde, da erhvervet goodwill er 

under virksomhedens kontrol i henhold til den nuværende og gældende definition. Dermed vil 

goodwill fortsat være et aktiv under den nye definition, såfremt denne bliver vedtaget, og 

modifikationen får således ingen væsentlige betydning for OMXC20CAP-selskabernes goodwill. 

                                                           

43 Kilde: Børsprospekters indhold af information om videnressourcer, resume, P. Bukh, P. 

Gormsen, J. Mouritsen, juni 2000. 
44 Kilde: Accounting treatment of goodwill: yesterday, today and tomorrow, A. Seetharaman, M. 

Balachandran, A.S. Saravanan, 2004. 
45 Kilde: Pro-active Paper on the Definition of an Asset, The European Financial Reporting 

Advisory Group, februar 2010. 
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Immaterielle aktivers voksende betydning: Det er bredt anderkendt, at verdens lande i højere og 

højere grad bevæger sig fra industrisamfund til videns- og informationssamfund. Dette medfører 

at erhverv, som bygger på immaterielle aktiver, får stadigt større betydning. Samtidig er der 

virksomheder, som i takt med internettets fremgang, placerer sine aktiviteter på internettet frem 

for fysiske steder. Eksempelvis pengeinstitutter, som lukker fysiske filialer til fordel for digitale 

selvbetjeningsløsninger. Internettets fremgang medfører ligeledes, at immaterielle aktiver får 

større betydning, og dermed bliver det også tilsvarende vigtigere i hvor høj grad, at internt 

oparbejdede immaterielle aktiver må indregnes i virksomheders årsrapporter. 

Aktivsummen vil blive større, hvis det i højere grad tillades at indregne internt oparbejdede 

immaterielle aktiver. Dette vil samtidig medføre, at internt oparbejdet goodwill ikke længere vil 

kunne bruges som en ”bagdør” til at undgå nedskrivninger, og derved vil der formentlig ses 

endnu større nedskrivninger af goodwill end hidtil. Størrelsen af den indregnede goodwill vil også 

blive påvirket, hvis det tillades at indregne flere former for immaterielle aktiver, eksempelvis 

omdømme og kundeloyalitet. Hvis flere former for immaterielle aktiver tillades, vil der givetvis 

blive indregnet mindre goodwill i virksomheders årsrapporter, hvilket skyldes, at goodwill blandt 

andet består at det, som ikke kan henføres til andre poster. 

Goodwill vil dog ikke forsvinde helt, eftersom goodwill ofte skyldes en forhåbning om 

overnormalt afkast, som den overtagende virksomhed er villig til at betale ekstra for, eksempelvis 

grundet synergieffekter mellem den overtagende og opkøbte virksomhed. 
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12 Bilag 

12.1 Bilag 1 – Regnskabstal vedr. goodwill for OMXC20CAP-selskaberne pr. 31. 

december 2013 

 
Selskab Regnskabs-

afslutning 

Goodwill Balancesum Goodwills andel 

af aktiverne i pct. 

Egenkapital Egenkapital 

fratrukket 

goodwill 

A.P. Møller - 

Mærsk 

31. december 

2012 
3.506 mio. 

DKK 

420.691 mio. 

DKK 

0,83 pct. 222.544 mio. 

DKK 

219.038 mio. 

DKK 

Carlsberg 31. december 

2012 
53.914 mio. 

DKK 

153.965 mio. 

DKK 

35,02 pct. 73.650 mio. 

DKK 

19.736 mio. 

DKK 

Chr. Hansen 31. august 

2013 
609,4 mio. 

EUR (4.546 

mio. DKK *) 

1.366,8 mio. 

EUR (10.196 

mio. DKK *) 

44,59 pct. 681 mio. 

EUR (5.080 

mio. DKK *) 

72 mio. EUR 

(534 mio. 

DKK *) 

Coloplast 30. september 

2013 
735 mio. 

DKK 

9.364 mio. 

DKK 

7,85 pct. 6.769 mio. 

DKK 

6.034 mio. 

DKK 

DSV 31. december 

2012 
7.778 mio. 

DKK 

22.794 mio. 

DKK 

34,12 pct. 5.385 mio. 

DKK 

-2.393 mio. 

DKK 

FLSmidth & Co 31. december 

2012 
4.852 mio. 

DKK 

31.875 mio. 

DKK 

15,22 pct. 9.419 mio. 

DKK 

4.567 mio. 

DKK 

GN Store Nord 31. december 

2012 
2.960 mio. 

DKK 

8.199 mio. 

DKK 

36,10 pct. 5.542 mio. 

DKK 

2.582 mio. 

DKK 

H. Lundbeck 31. december 

2012 
3.818 mio. 

DKK 

21.563 mio. 

DKK 

17,71 pct. 13.198 mio. 

DKK 

9.380 mio. 

DKK 

Novo Nordisk 31. december 

2012 
0 DKK *** 69.182 mio. 

DKK 

0,00 pct. 40.632 mio. 

DKK 

40.632 mio. 

DKK 

Novozymes 31. december 

2012 
811 mio. 

DKK 

15.113 mio. 

DKK 

5,37 pct. 9.568 mio. 

DKK 

8.757 mio. 

DKK 

Pandora 31. december 

2012 
1.922 mio. 

DKK 

8.414 mio. 

DKK 

22,84 pct. 6.038 mio. 

DKK 

4.116 mio. 

DKK 

TDC 31. december 

2012 
16.240 mio. 

DKK 

63.516 mio. 

DKK 

25,57 pct. 21.513 mio. 

DKK 

5.273 mio. 

DKK 

Topdanmark 31. december 

2012 
441 mio. 

DKK 

59.435 mio. 

DKK 

0,74 pct. 5.368 mio. 

DKK 

4.927 mio. 

DKK 

Tryg 31. december 

2012 
397 mio. 

DKK 

54.313 mio. 

DKK 

0,73 pct. 10.979 mio. 

DKK 

10.582 mio. 

DKK 

Vestas Wind 

Systems 

31. december 

2012 
216 mio. 

EUR (1.611 

mio. DKK **) 

6.972 mio. 

EUR (52.014 

mio. DKK **) 

3,10 pct. 1.622 mio. 

EUR (12.101 

mio. DKK **) 

1.406 mio. 

EUR (10.489 

mio. DKK **) 

William 

Demant 

31. december 

2012 
2.568 mio. 

DKK 

8.777 mio. 

DKK 

29,26 pct. 4.059 mio. 

DKK 

1.491 mio. 

DKK 

I alt  106.099 mio. 

DKK 

1.009.410 

mio. DKK 

10,51 pct. (vægtet 

gennemsnit) 

451.845 mio. 

DKK 

345.745 mio. 

DKK 

 

 

(Fortsættes.) 
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Danske Bank 31. december 

2012 
18.530 mio. 

DKK 

3.485.181 

mio. DKK 

0,53 pct. 138.234 mio. 

DKK 

119.704 mio. 

DKK 

Jyske Bank 31. december 

2012 
0 DKK 258.247 mio. 

DKK 

0,00 pct. 15.642 mio. 

DKK 

15.642 mio. 

DKK 

Nordea Bank 31. december 

2012 
1.312 mio. 

DKK 

845.194 mio. 

DKK 

0,16 pct. 37.100 mio. 

DKK 

35.788 mio. 

DKK 

I alt  19.842 mio. 

DKK 

4.588.622 

mio. DKK 

0,43 pct. (vægtet 

gennemsnit) 

190.976 mio. 

DKK 

171.134 mio. 

DKK 

 

Outliers: Danske Bank, Jyske Bank og Nordea Bank har en væsentlig større balancesum end de 

øvrige OMXC20CAP-selskaber, da de driver bankvirksomhed. Derfor er disse to selskabers 

regnskabstal ikke medtaget under samme totaler som de øvrige OMXC20CAP-selskaber, da det 

ville skabe et forvrænget billede af goodwills andel af balancesummen. 

*     Omregnet til danske kroner af opgaveskriver med kursen pr. 31. august 2013 på 745,94. 

**   Omregnet til danske kroner af opgaveskriver med kursen pr. 31. december 2012 på 746,04. 

*** Den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 31. december 2012 er ikke oplyst i årsregnskabet. 

Det er derfor medtaget med nul i oversigten, da der ikke kan være væsentlige goodwill beløb (i så 

fald burde det være vist særskilt). 
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12.2 Bilag 2 – OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige værdi sammenholdt med 

markedsværdien 

Selskab Regnskabs-

afslutning 

Regnskabsmæssig værdi 

ved regnskabsafslutningen 

Markedsværdi ved 

regnskabsafslutningen *** 

Forskel 

A.P. Møller - 

Mærsk 

31. december 2012 222.544 mio. DKK (2,2 mio. aktier x 40.040 

DKK) + (2,2 mio. aktier x 

42.600 DKK) 

= 181.808 mio. DKK 

-40.736 mio. DKK 

Carlsberg 31. december 2012 73.650 mio. DKK 118,86 mio. aktier x 554 

DKK = 65.848 mio. DKK 
-7.802 mio. DKK 

Chr. Hansen 31. august 2013 681 mio. EUR (5.080 mio. 

DKK *) 

134,5 mio. aktier x 187 

DKK = 25.152 mio. DKK 
20.072 mio. DKK 

Coloplast 30. september 

2013 
6.769 mio. DKK 202 mio. aktier x 313,9 

DKK = 63.408 mio. DKK 

56.639 mio. DKK 

Danske Bank 31. december 2012 138.234 mio. DKK 1.008,62 mio. aktier x 95,65 

DKK = 96.475 mio. DKK 
-41.759 mio. DKK 

DSV 31. december 2012 5.385 mio. DKK 180 mio. aktier x 145,7 

DKK = 26.226 mio. DKK 
20.841 mio. DKK 

FLSmidth & Co 31. december 2012 9.419 mio. DKK 53,2 mio. aktier x 327,2 

DKK = 17.407 mio. DKK 
7.988 mio. DKK 

GN Store Nord 31. december 2012 5.542 mio. DKK 173,33 mio. aktier x 81,8 

DKK = 14.178 mio. DKK 
8.636 mio. DKK 

H. Lundbeck 31. december 2012 13.198 mio. DKK 196,15 mio. aktier x 82,9 

DKK = 16.261 mio. DKK 
3.063 mio. DKK 

Jyske Bank 31. december 2012 15.642 mio. DKK 71,28 mio. aktier x 157,1 

DKK = 11.198 mio. DKK 
-4.444 mio. DKK 

Nordea Bank 31. december 2012 37.100 mio. DKK 4.049,95 mio. aktier x 54,15 

DKK = 219.305 mio. DKK 
182.205 mio. DKK 

Novozymes 31. december 2012 9.568 mio. DKK 265,96 mio. aktier x 159,2 

DKK = 42.341 mio. DKK 
32.773 mio. DKK 

Pandora 31. december 2012 6.038 mio. DKK 130,14 mio. aktier x 124,5 

DKK = 16.202 mio. DKK 
10.164 mio. DKK 

TDC 31. december 2012 21.513 mio. DKK 812 mio. aktier x 40,04 

DKK = 32.512 mio. DKK 
10.999 mio. DKK 

Topdanmark 31. december 2012 5.368 mio. DKK 125 mio. aktier x 121,3 

DKK = 15.163 mio. DKK 
9.795 mio. DKK 

Tryg 31. december 2012 10.979 mio. DKK 61,32 mio. aktier x 426,5 

DKK = 26.153 mio. DKK 
15.174 mio. DKK 

Vestas Wind 

Systems 

31. december 2012 1.622 mio. EUR (12.101 mio. 

DKK **) 

203,7 mio. aktier x 31,86 

DKK = 6.490 mio. DKK 
-5.611 mio. DKK 

William 

Demant 

31. december 2012 4.059 mio. DKK 56,66 mio. aktier x 483,9 

DKK = 27.418 mio. DKK 
23.359 mio. DKK 

 

*     Omregnet til danske kroner af opgaveskriver med kursen pr. 31. august 2013 på 745,94. 

**   Omregnet til danske kroner af opgaveskriver med kursen pr. 31. december 2012 på 746,04. 

*** De historiske markedsværdier er fundet ved at multiplicere antallet af udstedte aktier med 

aktiekursen ved regnskabsafslutningen. Oplysningerne er indhentet fra Euroinvestor.dk. 
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12.3 Bilag 3 – Koncernresultatopgørelse (et eksempel af Finansanalytikerforeningen) 

I Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2010” indgår posten 

”nedskrivning for værdiforringelse af goodwill” i EBITA, men ikke i EBIT. Dette er gengivet 

nedenfor i et uddrag fra ”Anbefalinger & Nøgletal 2010”. 

Koncernresultatopgørelse - et eksempel 

Artsopdelt: 

+ Andre driftsindtægter 

± Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 

+ Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 

- Råvarer og hjælpematerialer 

- Omkostninger til personaleydelser 

- Andre driftsomkostninger 

= Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger samt amortiseringer (EBITDA) 

- Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 

- Nedskrivning for værdiforringelse af materielle anlægsaktiver 

= Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBITA) 

- Amortisering af immaterielle anlægsaktiver 

- Nedskrivning for værdiforringelse af 

goodwill 

= Resultat før renter og skat (EBIT) 

- Finansielle poster 

+ Resultatandel i associerede selskaber efter skat 

= Resultat før skat 

- Skat af periodens resultat 

= Periodens resultat 
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12.4 Bilag 4 – Undersøgelse af nedskrivningstestene i OMXC20CAP-selskabernes 

årsrapporter 

A.P. Møller - Mærsk A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

X Af- og 

nedskrivninger 

S. 74 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Ud for regnskabslinjen "af- og nedskrivninger" i resultatopgørelsen fremgår notenr. 9 (immaterielle 

aktiver), hvilket indebærer, at nedskrivninger af goodwill er klassificeret under "af- og nedskrivninger". 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 104 

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 2 pct. for CGU'en Airfreight service. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes på 

CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 89 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver enkelt 

væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 104 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Adsteam Marine Limited (Australien), Adsteam Marine 

Limited (Storbritannien), Airfreight service samt OHG Netto Supermarkt GmbH & Co. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

 Før skat  

X Efter skat S. 104 

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

X Ja S.104 

 Nej  

 CGU'en Adsteam Marine Limited (Australien), som udgør kr. 2.325 mio. ud af den samlede goodwill på 

kr. 3.506 mio., er eneste CGU med information om følsomhedsanalyse. Det nævnes i årsrapporten, at en 
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stigning i diskonteringssatsen på 1%-point vil medføre en yderligere goodwillnedskrivning på kr. 570 

mio., samt at et fald i væksten i terminalværdien på 1%-point vil medføre en nedskrivning på kr. 445 mio. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 104 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

X Ja S. 104 

 Nej  

 Nedskrivningen vedrører primært CGU'en Adsteam Marine Limited (Storbritannien). 

 

Carlsberg A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

X Selvstændig post 

efter primær drift 

S. 60, 74, 124 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Nedskrivninger af goodwill klassificeres under "særlige poster, netto", som fremgår efter resultat af 

primær drift. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.? X Ja (> 3 pct.) S. 86 

 Nej (≤ 3 pct.)  

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 2,5 - 3,5 pct. for Asien. Ingen øvrige 

CGU'er har en terminal vækstrate over 3 pct. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 3 år S. 68 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 86 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Nordeuropa, Vesteuropa ekskl. Unicer-Bebidas de Portugal, 

Unicer-Bebidas de Portugal, Østeuropa samt Asien. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller X Før skat S. 86 
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efter skat?  Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

X Ja S. 87 

 Nej  

 Årsrapporten indeholder informationer om følsomhedsanalyser af goodwill, hvor følsomheden for CGU'en 

med laveste margin mellem genindvindingsværdien og regnskabsmæssig værdi er beskrevet. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 85 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

Chr. Hansen Holding A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

X Indgår under flere 

poster 

S. 35 

 Resultatopgørelsen er funktionsopdelt, og det må derfor antages, at nedskrivninger af goodwill relateres til 

den/de funktioner, som nedskrivningen vedrører. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.? X Ja (> 3 pct.) S. 56 

 Nej (≤ 3 pct.)  

 Det oplyses, at der er anvendt en langfristet vækstrate på 2 - 5 pct. i terminalperioden. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 47 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 56 

 Nej, gennemsnitlig  
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diskonteringssats 

oplyst 

 Andet:  

 Det oplyses, at der er anvendt en diskonteringssats på 10 pct. før skat. Det må antages at denne sats 

anvendes for alle CGU'er, hvorfor der ovenover er svaret ja. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 56 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da Chr. Hansen har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 56 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012/2013. 

 

Coloplast A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

X Indgår under flere 

poster 

S. 21 

 Resultatopgørelsen er funktionsopdelt, og det må derfor antages, at nedskrivninger af goodwill relateres til 

den/de funktioner, som nedskrivningen vedrører. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.? X Ja (> 3 pct.) S. 37 

 Nej (≤ 3 pct.)  

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 2 pct. for CGU'erne Stomi, Urologi 

og Kontinens. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 4 år S. 37 
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 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 37 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Urologi, samt Stomi og Kontinens. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 37 

X Efter skat S. 37 

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da Coloplast har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 37 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012/2013. 

 

Danske Bank A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

X Af- og 

nedskrivninger 

S. 50, 126 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Navnet for regnskabsposten "Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver" indikerer, at 

nedskrivninger af goodwill indregnes under denne post. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.? X Ja (> 3 pct.) S. 89 
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 Nej (≤ 3 pct.)  

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 3,5 pct. for CGU'en Bankaktiviteter 

Baltikum. Ingen øvrige CGU'er har en terminal vækstrate over 3 pct. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 88 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 89 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Retail Finland, Corporate & Institutional Banking, 

Bankaktiviteter Baltikum, Bankaktiviteter Nordirland, samt Danske Markets og Treasury, samt Danske 

Capital. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 88 

X Efter skat S. 88 

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

X Ja S. 88 

 Nej  

 Danske Banks årsrapport for 2012 indeholder detaljerede oplysninger om resultaterne af gennemførte 

følsomhedsanalyser af goodwill. Danske Bank oplyser blandt andet, at en stigning i det risikojusterede 

afkastkrav fra 12 pct. til 13 pct. vil resultere i en nedskrivning på 1,2 mia.kr. af den samlede goodwill i 

bankaktiviteterne, samt at et fald i den skønnede vækst i terminalperioden på 1 procentpoint vil resultere i 

en nedskrivning af den samlede goodwill i bankaktiviteterne på 0,5 mia. kr. Relativt små ændringer i de 

anvendte forudsætninger vil således resultere i store nedskrivninger af goodwill. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 88 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er "goodwill og navnerettigheder" allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 
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DSV A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

(X) Selvstændig post 

under primær drift 

S. 72 

(X) Selvstændig post 

efter primær drift 

S. 72 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Det oplyses i anvendt regnskabspraksis, at nedskrivning af goodwill indregnes på en separat linje i 

resultatopgørelsen. Der har ikke været nedskrivning af goodwill efter at DSV den 1. januar 2005 overgik 

til koncernaflæggelse under IFRS, og det vides derfor ikke, om denne separate linje fremgår under eller 

efter primær drift. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 55 

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 2 pct. for CGU'erne Air & Sea, Road 

og Solutions. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 55 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 55 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Air & Sea, Road og Solutions. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 55 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da DSV har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 55 

 Nej  



 

  
Side 86 

 

  

86 Bilagshæfte – OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill 

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

FLSmidth & Co A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

X Af- og 

nedskrivninger 

S. 83, 131 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Navnet for regnskabsposten "Af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver" indikerer, at nedskrivninger 

af goodwill indregnes under denne post. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 105 

 Det oplyses, at der i beregning af terminalværdi anvendes en af ledelsen skønnet vækstrate på 1 - 2,5 pct. 

for hver af de pengestrømsfrembringende enheder. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 90 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

 Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

X Andet: Interval 

oplyses 

S. 105 

 Det oplyses, at diskonteringssatserne pt. ligger i intervallet 12 - 15 pct. før skat, og opgøres med afsæt i 

ledelsens skøn herfor, hvori indgår såvel generelle kapitalmarkedsforhold samt en specifik risikoprofil. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 105 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 



 

  
Side 87 

 

  

87 Bilagshæfte – OMXC20CAP-selskabernes regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest på goodwill 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da FLSmidth & Co har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 104 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

GN Store Nord A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

X Indgår under flere 

poster 

S. 51, 62 

 Det oplyses, at årets af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver indregnes i 

resultatopgørelsen under "produktionsomkostninger, udviklingsomkostninger", "salgs- og 

distributionsomkostninger" samt "ledelses- og administrationsomkostninger". 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 66 

 Det oplyses, at der er anvendt en forventet vækst i terminalperioden på 2,5 pct. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 66 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 65 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  
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 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Contact Center & Office Headsets, Mobile Headsets, 

Hearing Instruments samt Otometrics. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 65 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da GN Store Nord har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 65 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

H. Lundbeck A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

X Indgår under flere 

poster 

S. 67 

 Resultatopgørelsen er funktionsopdelt, og det må derfor antages, at nedskrivninger af goodwill relateres til 

den/de funktioner, som nedskrivningen vedrører. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 93 

 Det oplyses, at der i terminalperioden regnes med en negativ vækst grundet patentudløb. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 6-8 år S. 93 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

S. 93 
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CGU 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Det oplyses, at der for koncernen, eksklusive Lundbeck LLC, er anvendt en diskonteringssats på 11,6 pct. 

før skat, og for Lundbeck LLC er anvendt en diskonteringssats på 13,6 pct. før skat. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 95 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da H. Lundbeck har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

(X) Ja S. 93 

 Nej  

 Andelen af goodwill hvor allokeringen til CGU-niveau oplyses, udgør kr. 2.965 mio. ud af den samlede 

goodwill på i alt kr. 3.865 mio. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

Jyske Bank A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

X Af- og 

nedskrivninger 

S. 28, 82 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Navnet for regnskabsposten "Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver" angiver, at 

nedskrivningerne af goodwill er indregnet under denne post. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 48 

 Det oplyses, at terminalværdien for perioden 2018 og senere fastsættes under antagelse af en årlig vækst i 
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resultatet på 3 pct. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 48 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 48 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Det oplyses, at der er anvendt en diskonteringssats på 15 pct. før skat. Det må antages at denne sats 

anvendes for alle CGU'er, hvorfor der ovenover er svaret ja. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 48 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

 Ja  

X Nej  

 Årsrapporten indeholder ingen informationer om følsomhedsanalyser af goodwill. Der er oplysninger om 

følsomhedsanalyser af rente-, valuta-, aktie- og råvarerisici, men ikke af goodwill. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 48 

 Nej  

 Det oplyses, at al goodwill relaterer sig til datterselskabet Berben's Effectenkantoor B.V, og det må derfor 

antages, at goodwill er henført til én CGU. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

X Ja S. 48 

 Nej  

 Som beskrevet ovenfor må det antages, at der kun er én CGU med goodwill, hvorved det vides hvilken 

CGU, som nedskrivningen af goodwill vedrører. 

 

Nordea Bank Danmark A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

X Af- og 

nedskrivninger 

S. 24 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post  
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efter primær drift 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Navnet for regnskabsposten "Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver" indikerer, at 

nedskrivninger af goodwill indregnes under denne post. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 67 

 Det oplyses, at der med henblik på test for værdiforringelse er anvendt en vækst på 2,5 pct. for alle 

pengestrømsfrembringende enheder. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 2-3 år S. 67 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 67 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Det oplyses, at der er anvendt en diskonteringssats på 8,5 pct. før skat. Det må antages at denne sats 

anvendes for alle CGU'er, hvorfor der ovenover er svaret ja. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 67 

X Efter skat S. 67 

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da Nordea Bank har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 66 

 Nej  

 Det oplyses til hvilken CGU goodwill allokeres (eksklusiv goodwill i associerede virksomheder). 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 
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Novozymes A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

X Indgår under flere 

poster 

S. 83 

 Resultatopgørelsen er funktionsopdelt, og det må derfor antages, at nedskrivninger af goodwill relateres til 

den/de funktioner, som nedskrivningen vedrører. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 114 

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 2 pct. for CGU'en Mikroorganismer. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 18 år S. 114 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 114 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Mikroorganismer og Biofarma. For CGU'en Enzymer er 

diskonteringssatsen ikke oplyst, hvilket skyldes, at denne ikke er fastsat, eftersom de forventede positive 

pengestrømme for enzymer i 2013 væsentligt overskrider værdien af goodwill allokeret til CGU'en. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 114 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da Novozymes har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 114 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 
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 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

Pandora A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

X Indgår under flere 

poster 

S. 40 

 Resultatopgørelsen er funktionsopdelt, og det må derfor antages, at nedskrivninger af goodwill relateres til 

den/de funktioner, som nedskrivningen vedrører. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 61 

 Det oplyses, at den langfristede vækstrate i terminalperioden svarer til den forventede, langfristede 

inflationsrate på 2 pct. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 3 år S. 61 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 61 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Nord- og Sydamerika, Storbritannien, Central Western 

Europe (CWE), Australien, Distributører og Travel Retail, samt Koncern. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 61 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

N/A Ja  

N/A Nej  
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følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da Pandora har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 58 

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

TDC A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

X Selvstændig post 

under primær drift 

S. 72, 88 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Nedskrivninger af goodwill klassificeres under "særlige poster", som fremgår under resultat af primær 

drift. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 94 

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 1 pct. for CGU'en YouSee. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 3 år S. 93 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 94 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'erne Privat, Erhverv og YouSee. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 94 

 Efter skat  
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 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da TDC har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

(X) Ja S. 94 

 Nej  

 Andelen af goodwill hvor allokeringen til CGU-niveau oplyses, udgør kr. 14.870 mio. ud af den samlede 

goodwill på i alt kr. 16.240 mio. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

Topdanmark A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

? Af- og 

nedskrivninger 

 

? Selvstændig post 

under primær drift 

 

? Selvstændig post 

efter primær drift 

 

? Indgår under flere 

poster 

 

 Det oplyses ikke, hvorledes nedskrivninger af goodwill indregnes i resultatopgørelsen. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.? ? Ja (> 3 pct.)  

? Nej (≤ 3 pct.)  

 De terminale vækstrater oplyses ikke på trods af, at der er foretaget nedskrivningstest af goodwill i 

regnskabsåret 2012 jævnfør side 59 og 84 i årsrapporten. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 3 år S. 59 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 59 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 
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oplyst 

 Andet:  

 Det oplyses, at der er anvendt en diskonteringssats på 12 pct. før skat. Det må antages at denne sats 

anvendes for alle CGU'er, hvorfor der ovenover er svaret ja. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 59 

X Efter skat S. 59 

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da Topdanmark har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 59 

 Nej  

 Det oplyses til hvilket segment goodwill allokeres. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

Tryg A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

? Af- og 

nedskrivninger 

 

? Selvstændig post 

under primær drift 

 

? Selvstændig post 

efter primær drift 

 

? Indgår under flere 

poster 

 

 Det oplyses ikke, hvorledes nedskrivninger af goodwill indregnes i resultatopgørelsen. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 105 

 Den højeste terminale vækstrate, som er oplyst i årsrapporten, er på 2 pct. for CGU'en Moderna. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 105 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

S. 105 
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gennemsnitlig diskonteringssats? enkelt væsentlig 

CGU 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Diskonteringssatsen er oplyst for CGU'en Moderna. Det må antages at der ikke er øvrige væsentlige 

CGU'er, hvorfor der ovenover er svaret ja. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 105 

 Efter skat  

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da Tryg har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 105 

 Nej  

 Det oplyses til hvilken CGU goodwill allokeres. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 

Vestas Wind Systems A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

X Selvstændig post 

under primær drift 

S. 60, 69, 80 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

 Indgår under flere 

poster 

 

 Nedskrivninger af goodwill er klassificeret under "særlige poster", som fremgår under resultat af primær 

drift. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 83 

 Det oplyses, at pengestrømmene er baseret på en vækst i terminalperioden på 2 pct. 
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 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 5 år S. 74 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver enkelt 

væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 83 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Det oplyses, at der er anvendt en diskonteringssats på 12,4 pct. før skat (10,6 pct. efter skat). Det må 

antages at denne sats anvendes for alle CGU'er, hvorfor der ovenover er svaret ja. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

X Før skat S. 83 

X Efter skat S. 83 

 Ingen bemærkninger. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

X Ja  

X Nej  

 Årsrapporten indeholder ingen informationer om følsomhedsanalyser af goodwill. Der er oplysninger om 

følsomhedsanalyser af valuta-, rente- og råvareprisrisici, men ikke af goodwill. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja  

 Nej  

 Det oplyses til hvilke CGU'er goodwill allokeres og med specifikke beløb. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

X Ja  

X Nej  

 Det beskrives, at EUR 84 mio. af nedskrivningen på i alt EUR 104 mio. kan henføres til CGU'en 

Amerika. 

 

William Demant Holding A/S (koncernregnskab) 

Undersøgelsesspørgsmål Svar Sidehenvisning 

Klassificering: 

 A. Hvorledes er eventuelle nedskrivninger af 

goodwill indregnet i resultatopgørelsen? 

 Af- og 

nedskrivninger 

 

 Selvstændig post 

under primær drift 

 

 Selvstændig post 

efter primær drift 

 

X Indgår under flere S. 44 
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poster 

 Resultatopgørelsen er funktionsopdelt, og det må derfor antages, at nedskrivninger af goodwill relateres til 

den/de funktioner, som nedskrivningen vedrører. 

Nøgleforudsætninger: 

 B. Benyttes terminale vækstrater på over 3 pct.?  Ja (> 3 pct.)  

X Nej (≤ 3 pct.) S. 55 

 Det oplyses, at terminalværdien for perioden efter 2013 fastsættes under antagelse af en vækst på 2 pct. 

 C. Hvor lange budgetteringsperioder anvendes 

på CGU’er med goodwill? 

X 1 år S. 55 

 Ingen bemærkninger. 

 D. Er diskonteringssatserne oplyst for hver 

enkelt væsentlig CGU, eller oplyses i stedet en 

gennemsnitlig diskonteringssats? 

X Ja, diskonteringssats 

oplyst for hver 

enkelt væsentlig 

CGU 

S. 55 

 Nej, gennemsnitlig 

diskonteringssats 

oplyst 

 

 Andet:  

 Det oplyses, at der er anvendt en diskonteringssats på 9 pct. Det må antages at denne sats anvendes for 

alle CGU'er, hvorfor der ovenover er svaret ja. 

 E. Er diskonteringssatserne oplyst før og/eller 

efter skat? 

? Før skat  

? Efter skat  

 Det fremgår ikke, om den oplyste diskonteringssats på 9 pct. (jævnfør side 55 i årsrapporten) er før eller 

efter skat. 

Følsomhedsanalyser og CGU’er: 

 F. Indeholder årsrapporten informationer om 

følsomhedsanalyser af goodwill, og er 

følsomhedsanalyserne i så fald udarbejdet for 

hver enkelt væsentlig CGU eller samlet set? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ikke aktuelt jævnfør afsnit 7.3, da William Demant har en kurs/indre værdi på over 1. 

 G. Indeholder årsrapporten informationer om til 

hvilke(n) CGU goodwill allokeres? 

X Ja S. 55 

 Nej  

 Det oplyses, at ledelsen anser den samlede virksomhed for at være én CGU på grund af høj grad af 

integration virksomhederne imellem. Samtidig oplyses det, at der ikke er identificeret separate CGU'er, 

hvortil goodwill kan allokeres. 

 H. Indeholder årsrapporten informationer om 

hvilke(n) CGU, som er værdiforringet ved 

eventuelle nedskrivninger? 

N/A Ja  

N/A Nej  

 Ingen nedskrivninger af goodwill i regnskabsåret 2012. 

 




