
Daniel Formby

Mads Serup Larsen

Afgangsprojekt HD 2. del – Regnskab og Økonomistyring, Copenhagen Business School

Vejleder: Henrik Kyhnauv

Anslag / normalsider: 172.263 anslag inkl. mellemrum / 75,7 normalsider

Afleveringsdato: 10. maj 2016



Side 2 af 102

Abstract
The following assignment addresses the handling of goodwill in accordance with the Danish

Financial Statements Act and IFRS. The assignment is prepared as part of our completion of

HD part 2 Accounting and Economic Management at Copenhagen Business School.

The overall issue addressed in this assignment is “How does The Danish Financial State-

ments Act and IFRS define goodwill and what are the core differences between the two sta-

tutory accounting requirements, including what are the requirements for a transition from the

Danish Financial Statement Act to IFRS?”.

Initially our assignment describes the definition of goodwill, and the subsequent recognition,

measurement and disclosures related to goodwill in accordance with the two statutory ac-

counting requirements.

Subsequently, we perform an analysis of the differences between the two statutory accoun-

ting requirements based on the knowledge obtained in the descriptive part of the assignment

combined with interviews of relevant professionals in this field and analysis of how compani-

es reporting in accordance with respectively the Danish Financial Statements Act and IFRS

are handling of the recognised goodwill in their financial statements.

During our assignment, we found that the primary differences between the two statutory ac-

counting requirements are:

● The number of assets defined as a separate asset instead of included in goodwill in

connection with a business combination.

● The definition of which company is the acquiring company in a business combination.

● The number and types of methods available for calculation of the goodwill value,

including the factors permitted to include in the calculation.

● The definition of goodwill as an asset with a definite or indefinite economic life time.

● Yearly depreciation versus yearly impairment test.

● The handling of negative goodwill - either as an accrued income or an income in the

income statement for the year in which it occurs.

● The possibility for revaluation of the goodwill value and reversal of previously perfor-

med impairment.

As described above we included an analysis of different types of companies’ handling of

goodwill, in connection with our analysis of the differences between the Danish Financial

Statements Act and IFRS. The analysis included different types of companies in terms of

ownership of the company, industry and applied statutory accounting requirements.

During this analysis, we identified that the definition and levels of Cash Generating Units

(CGU) applied in the different companies are different in terms of size of CGU and level in
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the organization for the CGU. This results in different timing, frequency and general extent of

impairment of goodwill for companies with identified goodwill in accordance with IFRS.

In regards to the companies with identified goodwill in accordance with the Danish Financial

Statement Act, the goodwill was in general depreciated over a relative short period, within 5

years, compared the maximum limit of 20 years according to the Danish Financial Statement

Act.

We have concluded that there are different opinions between professionals in this field in

terms of what gives the most true and fair view of the financial statements in regards to the

handling of goodwill, which is also shown by the responses received from our interviews.

In general terms both statutory accounting requirements are accepted as resulting in financi-

al statements with a true and fair view of the financial status of the company, but seen from

an academic point of view there are different views towards the handling of goodwill.

Both the Danish Financial Statements Act and IFRS are changing in these years, including

the accounting requiements of goodwill, with a new Danish Financial Statements Act from

2016 and a Post Implementation Review of IFRS 3, regarding business combinations

including goodwill, resulting in a more similar accounting requirement from both sides

including possible changes in regards to whether or not goodwill should be depreciated ac-

cording to IFRS going forth.
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1. Indledning

1.1 Indledning
Siden finanskrisen i slutningen af 2000’erne og starten 2010’erne er den globale økonomi,

herunder økonomien i virksomhederne, så småt forbedret frem mod slutningen af 2010’erne.

Dette ses bl.a. ved, at 2015 blev rekordår for fusioner og opkøb, jf. artiklen “2015 blev re-

kordår for fusioner og opkøb”, fra Ritzau Finans d. 5. januar 20161, citat:

“Det netop overståede 2015 løber med rekorden som det år, hvor der blev foretaget fusioner og opkøb for flest

penge.

Det skriver Bloomberg News på baggrund af en undersøgelse, nyhedsbureauet selv har

foretaget.

I 2015 blev der i alt opkøbt og fusioneret for et beløb på 3.800 mia. dollar, svarende til 26.000 mia kr. Dermed

slog 2015 den tidligere rekord fra 2007.

De fleste fusioner og opkøb skete i årets sidste kvartal, hvor der blev brugt 1.300 mia. dollar.”

I dansk sammenhæng kan man derfor stille spørgsmålene, hvad betyder en fusion for det

enkelte selskab, og hvordan er den regnskabsmæssige behandling af de afledte effekter af

en fusion, eksempelvis ved goodwill som opstår i forbindelse med opkøb og fusion af et sel-

skab.

I denne opgave vil vi derfor kigge nærmere på den regnskabsmæssige behandling af imma-

terielle aktiver, med særligt fokus på goodwill, og hvordan dette håndteres efter dansk regn-

skabslovgivning, årsregnskabsloven2, sammenlignet med hvordan dette håndteres efter in-

ternational regnskabslovgivning, IFRS, og hvad forskellene mellem de to regnskabslogivnin-

ger er i relation til håndtering af goodwill.

I juni 2013 vedtog EU’s lovgivende forsamling (Europa-Parlamentet og Ministerrådet) det

nye europæiske regnskabsdirektiv.3

Det nye regnskabsdirektiv skulle indføres i EU-landenes nationale love og har til hensigt at

reducere de administrative byrder for særligt de mindre virksomheder samt at forbedre gen-

nemsigtigheden i relation til børsnoterede og store ikke-noterede virksomheder.4 Dette har

medført ændringer til ÅRL i 2015 og 2016.

1 www.ritzaufinans.dk, Artikel-ID: e57047f1
2 Herefter benævnt som ÅRL
3 Artikel fra www.FSR.dk, “Arbejdet med at indføre nyt regnskabsdirektiv går i gang og medlemsinput
ønske” fra d. 17/12-2013
4 Artikel fra www.FSR.dk, “Europaparlamentet vedtager det nye regnskabsdirektiv” fra d. 14/06-2014
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Vi vil i denne sammenhæng se nærmere på disse ændringer, med særligt fokus på ændrin-

gerne relateret til goodwill, herunder sammenholde den nye ÅRL med IFRS for at belyse, om

ÅRL nærmer sig IFRS, og hvis den gør, i hvilket omfang og hvordan.

1.2 Problemstilling
Som nævnt i indledningen er der efter finanskrisen set en begynde spirende økonomisk

vækst, eksempelvis i form af stigende opkøb og fusioner af virksomheder.

I denne sammenhæng kan det stille særligt mindre virksomheder i en vanskelig situation i

relation, til hvordan eksempelvis fusionerede selskabers aktiver skal håndteres regnskabs-

mæssigt, særligt i relation til immaterielle aktiver og goodwill.

Særligt i forhold til goodwill kan dette være en vanskelig ting at håndtere, da der gennem

årene har været stor diskussion om, hvorvidt der bør afskrives på goodwill eller ej.5

I artiklen “Bør Goodwill afskrives - eller blot testes for værdiforringelse” beskriver Ole Steen

Jørgen (Chefkonsulent i FSR) udviklingen i håndtering af goodwill i de internationale stan-

darder, ved indførelsen af den nuværende model i 2004, hvorefter goodwill ikke afskrives,

men blot testes for behov for nedskrivning minimum én gang årligt. Derimod håndteres

goodwill ifølge flere nationale regnskabslovgivninger, herunder ÅRL, ved fastsatte regler for

såvel afskrivninger som nedskrivninger.

Vi vil derfor i vores opgave belyse problemstillingen omkring, hvordan et immaterielt aktiv,

med særligt fokus på goodwill, defineres, indregnes og måles i forhold til den danske ÅRL og

de internationale standarder IFRS.

Herudover vil vi se nærmere på forskellene mellem de to regnskabslovgivninger, og hvorvidt

det vil være til gavn for virksomheden og regnskabsbruger, afhængigt af om et dansk sel-

skab aflægger årsregnskab efter ÅRL eller frivilligt vælger at aflægge efter IFRS.

Dette vil vi gøre ved besvarelse af nedenstående problemformulering og undersøgelses-

spørgsmål.

1.2.1 Problemformulering
Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling vil vi udarbejde denne opgave, med ud-

gangspunkt i nedenstående problemformulering.

Analyse af forskellene mellem IFRS og Årsregnskabsloven ved behandling af goodwill, og

de afledte konsekvenser ved overgang fra aflæggelse af årsregnskab efter årsregnskabslo-

ven, til aflæggelse efter IFRS.

5 Artikel “Bør goodwill afskrives - eller blot testes for værdiforringelse?” af Ole Steen Jørgensen, i
medlemsmagasinet for FSR - Danske revisorer, d. 27/11-2015
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1.2.2 Undersøgelsesspørgsmål
Til besvarelse af ovenstående problemstilling har vi opstillet nedenstående undersøgelses-

spørgsmål:

1. Hvordan opstår og defineres goodwill ifølge Årsregnskabsloven og IFRS, og hvad er

kriterierne for indregning og måling, ifølge de to lovgivninger?

2. Hvad er forudsætningerne for overgang fra aflæggelse af årsrapport efter Årsregn-

skabsloven til IFRS?

3. Hvilke forskelle er der mellem ÅRL og IFRS for indregning og måling af goodwill, og

hvad vil en eventuel overgang til IFRS, fremfor Årsregnskabsloven, betyde for regn-

skabsbrugers anvendelse af regnskabet?

4. Hvordan vil kravene for håndtering af goodwill kunne forventes at være i fremtiden,

under henholdsvis Årsregnskabsloven og IFRS?

1.3 Afgrænsning
Som beskrevet i vores indledning og problemstilling vil denne opgave omhandle behandlin-

gen af goodwill ifølge ÅRL og IFRS samt forskellene mellem de to regnskabslovgivninger.

I opgaven vil vi med udgangspunkt i definitionen af immaterielle aktiver, ifølge de to lovgiv-

ninger, have særligt fokus på goodwill, og hvorledes dette indregnes og måles i årsregnska-

bet.

Til brug herfor vil vi starte med en beskrivelse af definitionen af et immaterielt aktiv, ifølge

ÅRL og IFRS, og herefter afgrænse vores opgave til at fokusere på goodwill i form af defini-

tion af goodwill, indregning og måling og efterfølgende regulering (afskrivninger og op- og

nedskrivninger) af goodwill.

Derudover vil vi i opgaven se nærmere på krav og betingelser for frivilligt tilvalg af IFRS frem

for ÅRL med særligt fokus på, hvilken betydning dette vil have for et selskabs behandling af

goodwill.

Vi vil i vores opgave tage udgangspunkt i den gældende lovgivning for 2015 og herefter fore-

tage analyse af den fremtidige regnskabslovgivning på området (ÅRL og IFRS), fra 2016 og

fremefter.

Som beskrevet ovenfor vil vi i vores opgave fokusere på behandlingen af goodwill i overens-

stemmelse med ÅRL og IFRS.

Vi afgrænser derfor vores opgave fra yderligere behandling af andre typer af aktiver, eksem-

pelvis materielle aktiver, eller behandling af regnskabsposter i resultatopgørelsen og betyd-

ningen af en IFRS-konvertering for disse regnskabsposter.
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Vi vil dog i løbet af opgaven komme ind på, hvilken påvirkning goodwill har på regnskabet

som helhed eksempelvis i relation til af- og nedskrivninger, og hvilken effekt dette har og kan

have på regnskabet og regnskabsbrugers syn på regnskabet.

Vi vil i vores opgave kun fokusere på den danske lovgivning, årsregnskabsloven, og de in-

ternationale standarder, IFRS, hvorfor opgaven afgrænses til at omhandle goodwill ifølge

disse to regnskabslovgivninger.

1.4 Metode
Opgavens indledning vil primært være beskrivende, da denne del indeholder beskrivelse af

lovgivning og gældende regler for indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver efter

IFRS og ÅRL samt beskrivelse af kravene for frivilligt tilvalg af IFRS.

Efterfølgende afsnit vil være præget af en eksplorativ tilgang, da formålet med denne del af

opgaven vil være at fremhæve de væsentligste forhold i relation til vores problemformulering

og undersøgelsesspørgsmål og undersøge disse nærmere6.

Undersøgelsen vil i denne del af opgaven indeholde identifikation af forskellene mellem

IFRS og ÅRL ved indregning af goodwill, samt hvilke fordele og ulemper der vil være ved

frivilligt tilvalg af IFRS.

Den afsluttende del af opgaven vil indeholde en perspektiverende undersøgelse, som har til

formål at sammenholde de identificerede fordele og ulemper med kommende ændringer til

ÅRL og betydningen heraf for forskellene mellem ÅRL og IFRS.

For den beskrivende del af opgaven vil vi anvende teori fra relevante regnskabshåndbøger

publiceret af de større revisionshuse samt relevante artikler, publikationer, regnskabsvejled-

ninger og regnskabsovgivninger.

Til den eksplorative del af opgaven vil vi ligeledes anvende publikationer, som beskrevet

ovenfor, kombineret med interviews af relevante fagpersoner.

Interviewene vil blive anvendt til at analyserer de fordele og ulemper, kilderne ser ved ind-

regning af goodwill efter IFRS og ÅRL, samt konsekvenserne ved eventuelt frivilligt tilvalg af

IFRS for et selskab, som i forvejen aflægger efter ÅRL.

Interviews, som er brugt til besvarelse af opgaven, er struktureret efter opgavens problem-

formulering og undersøgelsesspørgsmål og vil blive foretaget som et delvist struktureret in-

terview7. Der er anvendt en interviewguide, som er styret af en række underspørgsmål. De

foretagne interviews er dokumenteret ved referater, som kan findes i opgavens bilag.

6 Den Skinbarlige virkelighed 5. udgave 2013, side 20-21, af Ib Andersen
7 Den Skinbarlige virkelighed 5. udgave 2013, s. 155, af Ib Andersen
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1.5 Kilder
I opgaven har vi primært benyttet os af sekundære kilder. Herudover har vi afholdt fire inter-

views, med relevante fagpersoner, til supplering af vores skriftlige kildegrundlag.

Interviews er foretaget ved udsendelse af forespørgsler til de nedenfor specificerede kilder,

via e-mail, samt yderligere opfølgende spørgsmål, også afklaret via e-mail. Som beskrevet

ovenfor er interviews primært foretaget skriftligt via e-mail, da kilderne ikke har haft tid og

mulighed for at stille op til personlige interviews. Der henvises i øvrigt til bilag 1 for eksempel

på de fremsendte forespørgsler, samt bilag 2 for modtagne svar og op følgende korrespon-

dance med kilderne.

De kilder, som vi primært har valgt at benytte, anser vi for generelt at være objektive og vali-

de. Kilderne, vi primært har valgt at benytte i udarbejdelsen af opgaven, er lovgivninger og

publikationer omhandlende de to regnskabslovgivninger, ÅRL og IFRS.

I forbindelse med afholdte interviews og forespørgsler til eksterne kilder, i form af fagperso-

ner, har vi sendt vores forespørgsel til følgende personer8:

● Henrik Steffensen, Statsautoriseret revisor og Global IFRS-partner PwC, og medfor-

fatter til bogen “Årsrapport efter IFRS”.

● Jørgen Blom, Statsautoriseret revisor og partner i faglig afdeling i EY.

● Casper Hamilton, M.sc. Business Economics And Auditing og Senior Manager hos

EY, Financial Accounting Advisory Services, hvor han arbejder med IFRS-

konverteringer.

● Michael Sten Larsen, Statsautoriseret revisor og partner i faglig afdeling i KPMG.

● Ole Steen Jørgensen, M.sc. Business Economics And Auditing og chefkonsulent i

FSR’s regnskabstekniske udvalg.

● Henrik Z. Hansen, Statsautoriseret revisor og partner i Deloitte og med-

ansvarshavende til publikationen “IFRS introduktion til de internationale regnskabs-

standarder”, udgivet af Deloitte.

Det har i forbindelse med udarbejdelse af opgaven ikke været muligt at modtage svar fra, og

foretage interviews med alle ovenstående kilder. Vi har derfor oplistet de anvendte kilder i

opgavens litteraturliste.9

Vi har i opgaven anvendt faglige publikationer fra de store revisionshuse i Danmark, hvilket

indebærer en risiko for, at disse er præget af det enkelte revisionshus holdning på forskellige

områder.

Vi har ved anvendelse af denne type kilder forholdt os til dette ved at sammenholde de en-

kelte revisionshuses fortolkninger på de specifikke områder, og det er vores opfattelse, at

informationen fra disse kilder er præget af professionalisme.

8 Se bilag 1 for udsendte forespørgsler til kilderne
9 Se bilag 2 for modtaget svar på vores forespørgsler
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Kildehenvisninger findes løbende i opgaven i form af fodnoter, hvor dette er relevant for in-

formationsbehovet i opgaven. Links til hjemmesider kan også optræde som kildehenvisnin-

ger.

Der er risiko for, at links kan være beskadiget, dog er det vores vurdering at disse er valide,

de stammer fra anerkendte hjemmesider såsom Danske Revisorer FSR’s hjemmeside og

hjemmesiden for IFRS.

Interviewene er foretaget med henblik på at opnå en viden om den praktiske håndtering af et

eventuelt skift af regnskabspraksis fra ÅRL til IFRS samt de interviewede personers vurde-

ring af fordele og ulemper ved indregningen af goodwill efter ÅRL og IFRS. Vi har i forbin-

delse med de foretagne interviews overvejet strukturen heraf. Der er i alle tilfældene anvendt

standardiserede interviews10, da alle de interviewede kilder har fået forelagt de samme

spørgsmål via e-mail, se bilag 1 for de udsendte spørgsmål til kilderne.

I forbindelse med ovenstående interviews har vi dog i enkelte tilfælde delvist anvendt det

delvist strukturerede interview11, da vi efterfølgende har foretaget yderligere spørgsmål til

kilderne, ud over de standardiserede spørgsmål beskrevet ovenfor, med udgangspunkt i de

modtagne svar.

De kvalitative data af interviewene kræver en skeptisk tilgang til indholdet for at vurdere, om

informationerne er pålidelige eller ej. Informationerne vil blive sammenholdt med vores alle-

rede opnået forståelse fra det beskrivende område. Herudover vil yderligere data blive ind-

hentet for at vurdere validiteten og reliabiliteten af de indhentede data12.

1.6 Struktur
Opgaven er inddelt i fire faser, hvor hver fase består af en række afsnit. Den første fase in-

deholder en beskrivelse i form af indledning, problemstilling og problemformulering. Dernæst

en beskrivelse af vores metodiske overvejelser samt kildekritik. Denne fase har til formål at

give læseren en klar forståelse af, hvad der undersøges, og hvordan og hvorfor dette under-

søges. Hver af de fire faser i opgaven afsluttes med en delkonklusion.

Den anden fase vil indledningsvist indeholde en redegørelse af bestemmelserne for det ret-

visende billede. Dette er medtaget som en indledning til vores redegørelse for definitionen af

immaterielle anlægsaktiver, herunder goodwill. Dernæst vil opgaven indeholde en beskrivel-

se af, hvordan goodwill opstår i forbindelse med en virksomhedssammenslutning efter hen-

10 Den Skinbarlige virkelighed 5. udgave 2013, s. 156, af Ib Andersen
11 Den Skinbarlige virkelighed 5, udgave 2013, s. 155, af Ib Andersen
12 Den Skinbarlige virkelighed, 5. udgave 2013, side 208, af Ib Andersen
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holdsvis IFRS 3 og ÅRL. Som afslutning på den anden fase vil opgaven indeholde en be-

skrivelse af forskellene mellem IFRS og ÅRL i forhold til regler og krav relateret til goodwill.

Afslutningen af den anden fase vil lede til opgavens tredje fase, som består af en analyse af

forskellene mellem IFRS og ÅRL i relation til goodwill.

Den tredje fase vil, ud over ovenstående analyse, indeholde en analyse af en række større

danske virksomheder, hvor analysen tager udgangspunkt i udviklingen i selskabernes

goodwill i perioden 2010-2014. Opgaven vil dernæst analysere det igangværende Post Im-

plementation Review af IFRS 3, Business Combinations, under IFRS, i relation til mulige

ændringer af reglerne for behandling af virksomhedssammenslutninger og den deraf opstå-

ede goodwill. Fasen vil ligeledes indeholde en analyse af, hvordan ændringerne til ÅRL, som

træder i kraft den 1. januar 2016, påvirker den efterfølgende behandling af goodwill og virk-

somhedssammenslutninger.

Den fjerde og sidste fase indeholder en konklusion, som har til formål at svare på den identi-

ficerede problemstilling og problemformulering. Den sidste fase vil desuden indeholde en

perspektivering. Med udgangspunkt i viden og resultater, som er forekommet i forbindelse

med opgavens udarbejdelse, vil vi i dette afsnit beskrive vores refleksioner i relation til

goodwill, og hvordan regler og krav i relation til goodwill kan forventes at se ud i fremtiden.

Strukturen er grafisk illustreret som vist nedenfor:

Figur 1 - Egen tilvirkning
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2. Teori
Dette afsnit vil indeholde grundlæggende teori om begrebsrammen og generalklausulen.

Teoriafsnittet fungerer som et indledende afsnit til regnskabsteorien omkring indregning og

måling af goodwill som efterfølgende vil blive gennemgået.

Danske og internationale regnskabsregler skal sikre, at indregning og måling af virksomhe-

dens finansielle stilling er korrekt og dermed giver et retvisende billede i selskabets årsregn-

skab. Den danske årsregnskabslov, som er fra 2001, ses som en rammelov, hvor de danske

regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder står for detailreguleringen13.

Den regnskabsmæssige behandling af indregning og måling af goodwill efter årsregnskabs-

loven afviger fra indregningen efter IFRS. Forskellen i den regnskabsmæssige behandling er

beskrevet, jf. afsnit ”Specifikation af forskellene mellem ÅRL og IFRS i relation til goodwill”

senere i opgaven.

2.1 Generalklausulen
ÅRL indeholder en generalklausul, hvilket er en overordnet målsætning for regnskabsaflæg-

gelsen, som er beskrevet i årsregnskabsloven § 11. Heri er beskrevet hvordan den eksterne

årsrapport skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stil-

ling samt resultat:

ÅRL § 11: Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af

virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver,

finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegø-

relse for de forhold, som beretningen omhandler14.

Generalklausulens målsætning om det retvisende billede har medført, at der i den danske og

internationale lovgivning er indarbejdet en begrebsramme for at skabe et godt grundlag for

overholdelse af generalklausulen om det retvisende billede.

Ved betegnelsen ”retvisende billede” forstås at oplysningerne i selskabets årsrapport er for-

ståelige, relevante, korrekte (valide) og sammenlignelige.15

13 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2015/2016, 2. udgave, side 20
14 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2015/2016, 2. udgave, side 1001
15 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave 2. oplag 2014, side 21
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2.2 Begrebsrammen
Begrebsrammen er udarbejdet af IASB16 i 1989 på baggrund af det omfattende forsknings-

projekt, som blev udviklet af FASB17 i perioden 1978-85. Både ÅRL og IFRS bygger på den-

ne begrebsramme, hvorfor grundlaget for aflæggelse af årsrapport efter de to regnskabslov-

givninger er det samme.

Begrebsrammen betragtes som den finansielle rapporterings "grundliv" og har bl.a. følgende

formål18:

● Vejlede lovgivere og standardsættere ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt i

form af regnskabsstandarder

● Danne referenceramme for løsning af regnskabsproblemer, som ikke er løst af eksi-

sterende lovgivning eller standarder

● Forøge sammenligneligheden og konsistensen ved at reducere antallet af mulige al-

ternative metoder. Sammenlignelighedens formål er at udbygge den finansielle rap-

porterings nytteværdi, da nytteværdien af finansiel information vil være begrænset,

hvis informationen ikke kan sammenlignes over flere år i en given virksomhed. Kon-

sistensens formål er, at den finansielle rapportering skal anvende de samme indreg-

ningskriterier og måleattributter fra periode til periode, da hyppige skift i metode van-

skeliggør gennemførelsen af en analyse. Dog kan konsistenskriteriet føres så langt,

at det i nogle tilfælde vil påvirke relevanskriteriet, det er derfor vigtigt at foretage en

afvejning af de fordele og ulemper, en eventuel ændring vil få for relevans og validi-

tet, i tilfælde af at man bryder med konsistenskriteriet.

● Modvirke indflydelse af enkeltpersoners særinteresser og politisk pres

● Reducere analyseomkostninger i forbindelse med løsning af tvivlsspørgsmål

● Forøge regnskabsbrugeres tillid til, og forståelse af årsrapporten.

Begrebsrammen er sammensat af følgende fem niveauer:

● Niveau 1 – brugernes informationsbehov

● Niveau 2 – kvalitative egenskaber

● Niveau 3 – definition af elementer

● Niveau 4 – indregning og måling

● Niveau 5 – klassifikation og præsentation

16 International Accounting Standard Board
17 Financial Accounting Standards Board
18 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave 2. oplag 2014, side 196
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Niveau 1 og 2 danner tilsammen målsætningen for virksomhedernes regnskabsproduktion

og uddyber dermed indholdet for generalklausulen "et retvisende billede".

Niveau 1 Brugernes informationsbehov
Dette niveau omhandler regnskabsbrugere og deres informationsbehov. Så vidt som det er

muligt bør alle interessenters behov opfyldes. Dog kan det ske, at interessenternes behov er

så forskellige, at det ikke er muligt at opfyldes alles behov. I sådanne tilfælde er der opnået

bred enighed, om at det er investorernes behov, som skal opfyldes først, da deres behov for

finansiel information er så omfattende, at øvrige interessenters behov for finansiel informati-

on også vil være dækket heraf.

Herudover er det nævnt i niveau 1, at formålet med den finansielle rapportering er følgende:

● Prognoseopgaven: Den eksterne årsrapport anvendes til bedømmelse af virksomhe-

dens evne til at generere nettopengestrømme i fremtiden.

● Kontrolopgaven: Den eksterne årsrapport anvendes af aktionærerne som grundlag

for kontrol af ledelsen samt for at sikre, at egenkapitalen var hold intakt og forvaltet

effektivt.

● Fordelingsopgaven: Her anvendes den eksterne årsrapport til ressourceallokering

mellem investorerne og virksomheden

Niveau 2 Kvalitative egenskaber
For at årsrapportens informationer er nyttige til afdækning af behov beskrevet under niveau

1, stiller begrebsrammen også kvalitative krav til årsrapporten, hvoraf de primære kvalitative

egenskaber relevans og validitet (troværdig repræsentation) skal være repræsenteret for at

skabe værdi hos den primære bruger.

Ved relevans forstås at informationen er i stand til at gøre en forskel for regnskabsbrugernes

beslutninger vedrørende ressourceallokering. Validitet (troværdig repræsentation) dækker

over, at de informationer, som er givet i årsrapporten, er fuldstændige, neutrale og fejlfrie,

herudover indebærer det at årsrapporten ikke må indeholde urealistiske og usandsynlige

forhold, som kan have indflydelse på regnskabsbrugers vurdering af den pågældende virk-

somhed.

Ud over disse to fundamentale kvalitative egenskaber kan der udbygges med yderligere

forstærkende kvalitative egenskaber såsom sammenlignelighed, verificerbarhed, aktualitet

og forståelighed.
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Formålet med disse egenskaber er at adskille nyttig information fra unyttig information og

dermed forøge det samlede beslutningsgrundlag af den finansielle information19.

Niveau 3, 4 og 5 målesystemer
Niveau 3, 4 og 5 er begrebsrammens målesystemer. Disse niveauer angiver generelle krite-

rier og krav til målesystemerne, således at informationsbehovet nævnt under niveau 1 og 2

kan opnås. Niveau 3 og 4 vil for indregning af immaterielle anlægsaktiver, herunder goodwill,

blive beskrevet i afsnittet ”Definition af immaterielle aktiver”.

Begrebsrammens niveau 5 vedrører klassifikation og præsentation. Dette niveau er ikke

udviklet i den nuværende begrebsramme, hvorfor dette niveau følger konkrete retningslinjer,

som fremgår af det tekniske regelsæt. Dog skal nedenstående to kriterier være opfyldt for

enhver form for klassifikation20:

● Kriterierne eller egenskaberne, som danner grundlag for klassifikationen skal være

relevante for regnskabsbrugerne for at afdække deres informationsbehov.

● Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kri-

terier eller egenskaber, således at der dannes homogene klasser.

2.3 Grundlæggende forudsætninger
Årsregnskabsloven § 13 har opstillet en række forudsætninger for, at årsrapporten kan op-

fyldes sit formål. De ni forudsætninger kan beskrives som følgende21:

1. Klarhed: Denne forudsætning er i realiteten dækket af kravet om forståelighed på ni-

veau 2 i begrebsrammen og går på, at informationen skal være til nytte og forståelig

for regnskabsbruger.

2. Substans: Fremstilles traditionelt som "indhold frem for formalia", hvilket vil sige, at

information i årsrapporten skal være relevant for regnskabsbruger.

3. Væsentlighed: Væsentlighed er en tærskelværdi for, at denne information er til nytte

for brugen af årsregnskabet.

4. Going Concern: Driften formodes at fortsætte, såfremt det ikke er hensigten, eller der

ikke er mulighed for, at driften kan fortsætte. Hvis driften ikke forventes at fortsætte,

skal klassifikation, opstilling, indregning og måling foretages i overensstemmelse

hermed.

5. Neutralitet: Regnskabsinformation skal være objektiv.

19 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave 2. oplag 2014, side 204 - 212
20 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave 2. oplag 2014, side 219
21 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave 2. oplag 2014, side 220
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6. Periodisering: Transaktioner og begivenheder indregnes, i takt med at de opstår og

ikke, efter hvornår det udmøntes i pengestrømme.

7. Konsistens: Dette krav hænger sammen med sammenlignelighed på niveau 2. For-

udsætningen dækker over det faktum, at man ikke kan benytte sig af forskellige ind-

regningsmetoder og målegrundlag for de samme regnskabsposter.

8. Bruttoprincippet: Forudsætningen siger, at alle transaktioner, begivenheder og værdi-

reguleringer indregnes og måles hver for sig og ikke må modregnes hinanden.

9. Formel kontinuitet: Beløb i det foregående års ultimobalance skal svare til dette års

primobalance. Formålet med dette er, at virksomhedens økonomiske udvikling offent-

liggøres for brugerne, dvs. at der skal være sammenlignelighed i regnskabet.

10. Reel kontinuitet: Ændring af regnskabsår, klassifikation, konsolidering, indregnings-

metode mv. kan kun ske, såfremt det er nødvendigt. Eksempelvis hvis der ændres

regnskabsklasse, eller det giver et mere retvisende billede.

De samme grundlæggende forudsætninger gælder for IFRS, dog med en række detailregler

for yderligere krav til informationer i årsrapporten for et selskab. Der er dermed tale om de

samme rammebetingelser, men med flere krav til oplysning ifølge IFRS.22

3. Definitionen af immaterielle aktiver

3.1 Definitionen af immaterielle aktiver, jf. ÅRL23

Ifølge ÅRL § 33 defineres et immaterielt aktiv på følgende måde:

“Immaterielle aktiver er identificerbare ikke-monetære aktiver uden fysisk substans”

I forhold til kravene for indregning af et immaterielt aktiv følger årsregnskabsloven IAS 38

“Intangible assets”. Dvs. at et immaterielt aktiv er et aktiv uden fysisk substans, som er:

1. Identificerbart

2. Ikke-monetært

3. Under virksomhedens kontrol, og fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå

virksomheden

22 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 119, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
23 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, kapitel 15, af EY



Side 18 af 102

1. Identificerbarhed:
At et immaterielt aktiv er “Identificerbart” vil sige, at aktivet kan udskilles fra virksomheden og

sælges, overføres, udlejes eller anvendes selvstændigt eller i kombination med øvrige rela-

terede aktiver i virksomheden.

Alternativt kan et immaterielt aktiv også være en kontraktlig eller juridisk ret til anvendelse af

det immaterielle aktiv.

2. Ikke-monetært aktiv24:
Ifølge ÅRL er der ikke nogen fast definition af immaterielle aktiver, og derfor skal disse be-

handles i overensstemmelse med IAS 38. Ifølge IAS 38 defineres immaterielle aktiver som

ikke-monetære aktiver uden fysisk substans.

En monetær post defineres som “”likvider samt andre aktiver og forpligtelser, herunder

hen-satte forpligtelser, der afregnes i fastlagte eller bestemmelige beløb”25.

Et ikke-monetært aktiv er dermed øvrige aktiver, såsom varebeholdning, materielle og imma-

terielle aktiver, aktier og periodeafgrænsningsposter. Det vil sige at ikke-monetære aktiver er

aktiver, hvor virksomheden har omsat likvide midler til et aktiv til varig eje eller brug eller

videresalg for virksomheden.

3. Under virksomhedens kontrol og fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå
virksomheden:
Dette vil sige, at aktivet er en ressource, “som er under virksomhedens kontrol som et resul-

tat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde

virksomheden”26. Dette vil sige, at aktivet er et resultat af en tidligere handling, som selska-

bet har foretaget, som har trukket på selskabets finansielle ressourcer, og som forventes at

have positiv finansiel effekt for selskabet fremadrettet.

3.2 Definitionen af immaterielle aktiver, jf. IFRS27

Definitionen af immaterielle aktiver ifølge IFRS følger, i lighed med ÅRL, IAS 38, “Intangible

assets”.

Da den danske ÅRL vedrørende definition af immaterielle aktiver også baseres på IAS 38,

vil beskrivelsen af definitionen heraf blive foretaget ved en kort opsummering, se derudover

foregående afsnit “Definitionen af immaterielle aktiver, jf. ÅRL” for yderligere beskrivelse

heraf.

24 “Regnskabshåndbogen 2015”, afsnit 5.2 side 109, af PwC
25 Citat: Regnskabshåndbogen 2015”, s. 77 linje 9-10, af PwC
26 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 204, af EY
27 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 256-261, af
Deloitte
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Ifølge IAS 38 skal et aktiv indregnes i balance som et immaterielt aktiv, såfremt:

● der er tale om et aktiv uden fysisk substans

● aktivet er identificerbart

● aktivet er ikke-monetært

● aktivet er under virksomhedens kontrol, og fremtidige økonomiske fordele forventes

at tilflyde virksomheden

3.3 Konklusion på definition af immaterielle aktiver
Da ÅRL ikke har en særskilt definition af immaterielle aktiver, anvendes IAS 38 som definiti-

on af immaterielle aktiver. IAS 38 anvendes både i ÅRL og IFRS, og definitionen er dermed

den samme for begge regnskabslovgivninger.

Definitionen af et immaterielt aktiv kan dermed opsummeres på følgende måde:

“Et aktiv uden fysisk substans som er identificerbart, ikke-monetært og under virksomhedens

kontrol, og fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”

3.4 Goodwill
Vi vil i det kommende afsnit gennemgå de to regnskabslovgivninger i relation til hvordan

goodwill defineres og opstår samt kriterierne for indregning og måling af goodwill.

3.4.1 Definition af goodwill
Goodwill er et immaterielt aktiv, som opstår i forbindelse med et selskabs opkøb af en anden

virksomhed.

Ifølge ÅRL opgøres goodwill som forskellen mellem kostprisen ved køb af en virksomhed

eller aktivitet sammenholdt med dagsværdien af de identificerede aktiver og forpligtelser

(nettoaktiver) samt eventuelle minoritetsandele. Forskellen mellem disse to forhold udgør

enten goodwill eller negativ goodwill.28 Det vil sige, at goodwill er den merværdi, som et sel-

skab har været villig til at betale for et andet selskab eller en aktivitet, hvilket bl.a. kan dække

over det overtagne selskabs kunderelationer, markedskendskab og medarbejdernes viden

og relationer til kunder og lignende.

Ifølge IFRS defineres goodwill som forskellen mellem den opgjorte kostpris for købet af en

virksomhed eller aktivitet med tillæg af minoritetsinteresser og dagsværdien af ejerandelene

erhvervet før overtagelsestidspunktet. Dette sammenholdes med dagsværdien af nettoakti-

verne i den overtagne virksomhed, hvilket udgør goodwill.29

28 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 173, af EY
29 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 53, af Deloitte
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3.5 Virksomhedssammenslutninger og opgørelse af goodwill
I dette afsnit vil vi behandle, hvordan goodwill opstår i forbindelse med en virksomheds-

sammenslutning samt den regnskabsmæssige behandling heraf. Denne gennemgang fore-

tages med udgangspunkt i IFRS 3 og ÅRL §§ 121-123 og §§ 129 og 130.

I forbindelse med gennemgang af ovenstående punkter anvendes regneeksempel til illustra-

tion af opgørelsen af goodwill.

3.5.1 Virksomhedssammenslutning
IFRS 3 omhandler den regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning.

En virksomhedssammenslutning er defineret som en transaktion, hvor den købende virk-

somhed får kontrol over en eller flere andre virksomheder. IFRS 3 kan kun anvendes, når

det, som overtages ved transaktionen, er en virksomhed, hvilket defineres på følgende må-

de:

"Ved virksomhed forstås aktiviteter og aktiver, som er integreret på en sådan måde, at de er i stand til

at blive udført og ledet med henblik på at opnå afkast til eller reducere omkostningerne for ejerne.

Hvor en aktivitet omfatter input, processer og output30".

IFRS 3, giver en nærmere beskrivelse af aktivitet på følgende måde:

Inputs: en økonomisk ressource, som danner output, når det har været igennem en eller

flere processer.

Proces Et system, standard, procedure mv., som danner output, når det tilføjes input.

Output: Resultat af processen og input, det som skal skabe afkast til ejerene i form af f.eks.

lavere omkostninger eller økonomiske fordele.

I selve vurderingen af om det reelt set er en virksomhed, er det ofte procesdele, som skaber

problemer. Dette skyldes, at der i en virksomhedssammenslutning ofte fokuseres på medar-

bejderne som udfører processen, og ikke på selve processen, men hvis det er muligt at ud-

skifte medarbejderne er de ikke et ultimativt krav for at vurdere processen. Et eksempel på

dette kan være ved overtagelse af en restaurant uden medarbejdere, hvor man ser på selve

driften af restauranten, såsom hvordan madvarerne bliver leveret, og om der er mulighed for

at forbedre denne proces. Det kan også være indretningen af lokaler, kan en ny indretning

øge antallet af gæster? Medarbejderne anses i sådanne tilfælde ikke for at være et ultimativt

krav, da disse alt andet lige kan skaffes eksternt.

30 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 175, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
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3.5.2 Indregning og måling
Såfremt der er tale om en virksomhedsovertagelse efter ovenstående krav, skal den regn-

skabsmæssigt behandles efter overtagelsesmetoden. Denne metode består af følgende fire

trin31:

1.     Fastsættelse af overtagelsestidspunktet

2.     Opgørelse af kostprisen

3.     Identifikation og revurdering af alle identificerbare, overtagne aktiver og forpligtelser

4.     Opgørelse af forskelsværdi (goodwill)

Metoden skal kun benyttes på den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser, som skal

indregnes. Den overtagende virksomhed defineres ved følgende forhold32:

● Virksomheden, som har kontrol over minimum halvdelen af stemmerettighederne

● Virksomheden har mulighed for at gennemtvinge driftsmæssige og finansielle beslut-

ninger på grund af vedtægter eller aftaler

● Virksomheden har mulighed for at udnævne og afsætte flertallet af bestyrelsesmed-

lemmerne

● Virksomheden har muligheden for at afgive flertallet af stemmer ved bestyrelsesmø-

der.

Det er ofte den virksomhed, som har afgivet likvider, der bliver den overtagende virksomhed

i sammenslutningen, i og med at aktionærerne i den overtagne virksomhed bliver købt ud

ved en sådan transaktion. Ved fastlæggelse af hvem der er den overtagende virksomhed i

regnskabsmæssig sammenhæng, er det alene den økonomiske realitet, der er afgørende -

den juridiske form er uden betydning.

31  “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 176, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
32 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 177, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
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3.5.3 Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet
Overtagelsestidspunktet betegnes som det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed

opnår kontrol over den overtagne virksomhed. Dette er ofte på samme tidspunkt for stemme-

rettens overgang, dvs. det tidspunkt hvor køber har fået overdraget ejerandelene og kan

træffe beslutninger såsom afskedigelser, ny strategi mv.

Dog kan andre faktorer såsom overtagelse af selskabet driftsrisiko også have en indflydelse

på overtagelsestidspunktet.

Under IFRS 3 vil en overtagelse med tilbagevirkende kraft ikke kunne lade sig gøre, da IFRS

3 lægger vægt på det reelle overtagelsestidspunkt. Endvidere er det købers opgave efter

overtagelsestidspunktet at opgøre dagsværdien for alle identificerede overtagne aktiver,

forpligtelser og påbegynde konsolidering33.

3.5.4 Opgørelse af kostprisen
Købsprisen i en virksomhedsovertagelse måles som dagsværdi af det vederlag, som er afgi-

vet. Transaktionsomkostninger relateret til overtagelsen indregnes i resultatopgørelse, i takt

med at de afholdes.

Transaktionsomkostningerne er ikke en del af købesummen. Ifølge IFRS 3 er der følgende

retningslinjer for, hvornår omkostninger er en del af en virksomhedssammenslutning34:

● Transaktioner, som afvikler eksisterende relationer mellem de involverede parter.

● Aftaler, som kompenserer medarbejderne eller tidligere ejere i den overtagne virk-

somhed for fremtidige ydelser.

● Godtgørelse af transaktionsomkostninger.

Et af de forhold, som der skal vurderes, er, hvem omtalte element i aftalen kommer til gode.

I tilfælde af at det er overtagende virksomhed og ikke den overtagne virksomhed eller dens

tidligere aktionærer, som opnår en økonomisk fordel af det omtalte element, skal det ikke

være en del af købsprisen.

Et andet forhold, som også skal vurderes i denne forbindelse er tidspunktet for aftalen. Hvis

den tidsmæssige placering af aftalen først etableres under forhandlingen, er det en indikati-

on på, at dette bliver gjort til fordel for den overtagende virksomhed. Det kan f.eks. være en

fratrædelsesgodtgørelse til ledelsen i den overtagne virksomhed. Omkostningen hertil skal

indregnes i den overtagende virksomheds regnskab efter reglerne i IAS 19. De grundlæg-

gende overvejelser, som den overtagende virksomhed skal gøre sig med hensyn til, om

33 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 179, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
34 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 180-181, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
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ovenstående elementer skal ekskluderes fra købesummen eller ej, er, om den efterfølgende

aftale med de tidligere ejere vil blive foretaget på markedsvilkår35.

3.5.5 Identifikation af omvurdering af overtagne aktiver og forpligtelser
På tidspunktet for virksomhedsovertagelsen skal den overtagende virksomhed identificere

og indregne aktiver og forpligtelser, såfremt de opfylder kravet for henholdsvis et aktiv og et

passiv. Dette gør sig gældende for alle aktiver, uanset om de har været indregnet i den over-

tagne virksomhed eller ej. Under normale forudsætninger skal alle aktiver og forpligtelser

måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet, i visse tilfælde kan der dog være undtagel-

ser til indregnings- og målingstidspunktet. Eksempler på dette kan være:

Udtagelse til indregningsprincippet:

· Eventualforpligtelser indregnes normalt i balancen til dagsværdi, forudsat at dags-

værdien kan måles pålideligt.

Udtagelser til målingsprincippet:

· Personaleforpligtelser indregnes i overensstemmelse med IAS 19 (personaleydelser)

I efterfølgende periode skal de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes og måles i over-

ensstemmelse med relevante standarder og lovgivning. De identificerede aktiver og forplig-

telser skal ligeledes klassificeres i henhold til den overtagende virksomheds anvendte regn-

skabspraksis.

I forhold til identifikation af immaterielle aktiver skal disse indregnes i balancen separat fra

goodwill, hvis følgende forudsætninger er opfyldt36:

· Det er muligt at identificerer aktiver særskilt (Dette gør sig gældende på det tids-

punkt, hvor det er muligt at adskille og sælge det immaterielle aktiv, eller hvis det er

baseret på en kontrakt eller en juridisk rettighed.)

· De er under virksomhedens kontrol

· Det kan forventes, at de fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden.

Under IFRS 3 er det ved en virksomhedsovertagelse forudsat, at indregningskriterierne "for-

ventningen om, at fremtidige økonomiske fordele er sandsynlige, og at kostprisen kan opgø-

res pålideligt" er opfyldt. I forhold til ÅRL vil det få den konkrete betydning, at en række im-

materielle anlægsaktiver, som ikke var blevet indregnet under ÅRL, indregnes ifølge IFRS 3.

Under ÅRL ville disse blive indeholdt i goodwill.

35 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 181-183, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
36 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 191, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
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Relationen skal ses i forbindelse med afsnittet ”Overgang til IFRS”, hvor vi beskriver IFRS 1.

Det kan få stor indflydelse, om virksomheden bruger hovedreglen for virksomhedssammen-

slutninger, eller gør brug af undtagelsesbestemmelsen. Hvis virksomheden vælger at an-

vende hovedreglen, vil det i nogle tilfælde betyde, at opgørelsen af goodwill vil ændre sig, da

visse immaterielle aktiver, som før var indregnet under goodwill, indregnes særskilt.

3.5.6 Forskelle mellem ÅRL og IFRS
Vi har i ovenstående afsnit beskrevet, hvordan en virksomhedssammenslutning skal be-

handles efter regler for IFRS 3. Da en virksomhedssammenslutning efter ÅRL bygger på

reglerne efter IFRS 3, vil dette afsnit komme nærmere ind på hvilke forskelle der er mellem

ÅRL og IFRS i forhold til behandling af en virksomhedsovertagelse. Forneden har vi opstillet,

nogle af de hovedpunkter, hvorpå der er forskel mellem ÅRL og IFRS 3.

● Identifikation af den overtagende og overtagne virksomhed

● Indregning af goodwill for minoritetsinteresser

● Identifikation af overtagne aktiver og forpligtelser

● Behandling af negativ goodwill

Den første forskel, som vi har identificeret, er definitionen af den overtagende og overtagne

virksomhed. Under ÅRL vil det altid være den virksomhed, som juridisk overtager en anden

virksomhed, hvorimod vurderingen er anderledes under IFRS 3, hvor en række andre fakto-

rer tages i betragtning se eventuelt beskrivelse i foregående afsnit (”Identifikation af omvur-

dering af overtagne aktiver og forpligtelser”).

I forhold til indregningen af goodwill for minoritetsinteresser er det under ÅRL ikke tilladt at

indregne disse, da eventuelle minoritetsinteresser ved en virksomhedssammenslutning må-

les til minoritetens andel af dagsværdien for de identificerede aktiver og forpligtelser i virk-

somheden. IFRS 3 tillader muligheden for indregning af goodwill relateret til minoritetsinte-

resser.

I henhold til ÅRL, skal følgende krav være opfyldt for, at aktiver og passiver kan betegnes

som identificerbare37:

● "Det er sandsynligt, at alle fremtidige økonomiske fordele vedrørende akti-

vet/forpligtelsen vil tilflyde køberen/skal afholdes af køberen

● Det er muligt at foretage en pålidelig opgørelse af dagsværdien"

37 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, kapitel 10, side 170, af EY
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Ved sandsynligt er det forstået, at der skal være mere end 50 pct. sandsynligt for, at fremti-

dige økonomiske fordele vil tilfalde køberen mv. I forhold til IFRS 3 er der her en forskel, da

der under IFRS ikke er krav om sandsynlighed for fremtidige økonomiske fordele på mere en

50 pct. Dette vil i praksis betyde, med antagelse om vi har et aktiv, som måles til en dags-

værdi på 500 tkr., men hvor sandsynligheden, for at aktivet vil skabe økonomiske fordele for

selskabet, kun er 30 pct., vil aktivet ikke indregnes under ÅRL, da dette ikke opfylder kravet

om sandsynlighed, men under IFRS vil man skulle indregne et aktiv på 30 pct. af de 500 tkr..

Dette er også årsagen, til at man under IFRS vil indregne eventualforpligtelser i overtagel-

sesbalancen, men at dette ikke vil kunne lade sig gøre under ÅRL.

Negativ goodwill indregnes efter ÅRL som en periodeafgrænsningspost. Denne bliver ind-

regnes i resultatopgørelse i takt med de forhold som ligger til grund for at den negative

goodwill er opstået, dog maks. 20 år, jf. reglerne for afskrivninger på goodwill se eventuelt

afsnittet ”Hvordan foretages efterfølgende måling?”. Under IFRS 3, skal der derimod først

foretages en revurdering af købesumsallokeringen, hvilket begrundes med at negativ good-

will sjældent opstår. Derfor betragtes, en konstatering heraf som en indikation på en fejl i

købsprisallokeringen. En eventuelt negativ goodwill skal straks driftsføres i resultatopgørel-

se.

3.5.7 Opgørelse af forskelsværdi
IFRS 3 beskriver to modeller til opgørelse af goodwill38:

1. Fuld goodwill metode: Beregnes som forskellen mellem købsprisen og tillæg af

dagsværdien af minoritetsinteresser og dagsværdien af de identificerbare aktiver og

forpligtelser (nettoaktiver)

2. Købt goodwill metode: Beregnes som forskellen mellem kostprisen og nettoværdien

af den overtagende virksomheds andel af dagsværdien af de identificerbare nettoak-

tiver.

38 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 193, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
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3.5.8 Opgørelse af goodwill
Det er i henhold til IFRS 3 muligt at anvende begge metoder til beregningen af goodwill. De

to metoder er illustreret med nedenstående eksempler:

Figur 2 - Egen tilvirkning

Vi har i forbindelse med udarbejdelse af ovenstående eksempler antaget, at dagsværdien for

minoritetsinteressen har samme dagsværdi som majoriteten. Dette er begrundet med, at

vores beregning ikke indeholder en betalt kontrolpræmie. Det er ligeledes antaget i under

metode 1, kan dagsværdien af hele virksomheden opgøres forholdsmæssigt på grundlag af,

hvad der er betalt for de 70 pct.

Beslutningen om, hvilken metode der skal anvendes, er forskellig for hver enkelt transaktion

og bør også fremgå af disse. Det er derfor ikke et udtryk for den valgte regnskabspraksis39.

Ifølge ÅRL § 122 kan der alene indregnes goodwill knyttet til de overtagne kapitalandele.

Dette medfører, at kun købt goodwillmetode (metode 2) kan anvendes til beregning af

goodwill under ÅRL.

3.6 Specifikation af forskelle mellem ÅRL og IFRS relateret til goodwill

3.6.1 Hvornår skal goodwill indregnes?
ÅRL40

Ifølge ÅRL er der krav om, at alle erhvervede immaterielle aktiver skal indregnes som akti-

ver, herunder goodwill, fra erhvervelse af virksomheder eller aktiviteter.

Ifølge ÅRL er det dog kun erhvervet goodwill som kan indregnes, da internt oparbejdet

goodwill ikke vurderes at kunne måles pålideligt og derfor ikke må indregnes.

39 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 195, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
40 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, kapitel 15, af EY
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IFRS41 42

Ifølge IFRS skal immaterielle aktiver som led i en virksomhedssammenslutning altid indreg-

nes, herunder goodwill. Dette baseres på, at immaterielle aktiver som led i en virksomheds-

sammenslutning altid anses for at opfylde kriterierne for et immaterielt aktiv, jf. afsnit Defini-

tionen af immaterielle aktiver, jf. IFRS.

Jf. IFRS, og herunder IAS 38, er det ikke tilladt at aktivere internt oparbejdet goodwill, i lig-

hed med ÅRL.

Ifølge IFRS skal identificerbare immaterielle aktiver altid indregnes separat fra goodwill, her-

under også forsknings- og udviklingsprojekter, selvom disse ikke tidligere har været indreg-

net som selvstændige aktiver i den overtagne virksomhed.

Forskelle?
Ifølge ÅRL er det ikke tilladt at foretage særskilt indregning af forskningsprojekter, som er

overtaget i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. Værdien heraf vil blive inklude-

ret i goodwill, indregnet jf. ÅRL, mens værdien heraf vil blive opgjort særskilt og ekskluderet

fra goodwill, jf. IFRS.

3.6.2 Hvordan måles immaterielle aktiver, herunder goodwill?
ÅRL43

Ifølge ÅRL skal immaterielle aktiver, herunder goodwill, måles til kostpris ved første indreg-

ning, hvilket som minimum omfatter direkte relaterede omkostninger til aktivet.

Herudover giver ÅRL mulighed for indregning af indirekte omkostninger medgået ved udvik-

lingsprojekter. Dette er, jf. ÅRL, en mulighed for regnskabsklasse B og et krav for regn-

skabsklasse C og D.

Dette vurderes dog ikke relevant i relation til goodwill, da ÅRL ikke tillader indregning af in-

ternt oparbejdet goodwill.

Opgørelse af værdien af goodwill defineres som forskellen mellem kostprisen for køb af en

virksomhed eller en aktivitet sammenholdt med dagsværdien af de identificerede aktiver og

forpligtelser i den overtagne virksomhed på overtagelsestidspunktet. Ifølge ÅRL indregnes

minoritetsandelene ikke i goodwillværdien, da værdien heraf måles i forbindelse med virk-

somhedssammenslutningen og minoritetens andel af nettoaktiverne.

Der henvises i øvrigt til afsnittet “Opgørelse af goodwill” for regneeksempel på, hvordan

goodwill opgøres.

41 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 256-261, af
Deloitte
42 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 753-754, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
43 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, kapitel 10 og 15, af EY
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IFRS44 45

Ifølge IFRS 38 indgår omkostninger, som er direkte relateret til erhvervelsen af det pågæl-

dende aktiv, i kostprisen på goodwill, og indregning af immaterielle aktiver anskaffet som led

i en virksomhedssammenslutning måles til dagsværdi.

Opgørelsen af goodwill kan ifølge IFRS 3 foretages på 2 måder:

Fuld goodwillmetode: Opgøres som forskellen mellem købsprisen tillagt dagsværdien af mi-

noritetsinteresser og dagsværdien af de identificerede aktiver og forpligtelser i den overtag-

ne virksomhed.

Købt goodwill: Opgøres som forskelle mellem kostprisen og nettoværdien af de identificere-

de nettoaktiver i den overtagne virksomhed.

Der henvises i øvrigt til afsnittet “Opgørelse af goodwill” for regneeksempel på, hvordan

goodwill opgøres.

Forskelle?
I relation til goodwill opgøres forskningsprojekter som selvstændige aktiver, ifølge IFRS,

mens disse indregnes som en del af goodwill, ifølge ÅRL, som beskrevet i afsnittet “Hvornår

skal goodwill indregnes?”.

Derudover giver IFRS mulighed for beregning af goodwill ved regulering for minoritetsinte-

resser, hvilket ikke er muligt ifølge ÅRL. Dette gør, at det ifølge IFRS er muligt enten at an-

vende fuld goodwill metode eller købt goodwill metode, hvor det under ÅRL kun er muligt at

anvende købt goodwill metode.

3.6.3 Efterfølgende ændringer til indregnet goodwill
ÅRL46

Hvis der fra overtagelsestidspunktet og frem til balancedagen af det første regnskabsår efter

overtagelsesdagen identificeres væsentlige aktiver eller forpligtelser som eksisterede på

overtagelsestidspunktet, som ikke er inkluderet i den oprindelige fastsættelse af goodwill,

skal den oprindelige goodwill eller negative goodwill reguleres i overensstemmelse med den

opdaterede viden.

Disse ændringer af den opgjorte goodwill kan kun foretages i anskaffelsesåret samt i det

første regnskabsår efter overtagelsesdagen. I lighed med ændringer af anvendt regnskabs-

praksis og fundamentale fejl skal eventuelle korrektioner i forhold til den oprindeligt opgjorte

goodwill, tilsvarende indarbejdes i sammenligningstallene i årsregnskabet.

44 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 256-261, af
Deloitte
45 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 753-754, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
46 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 174, af EY
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Denne regulering af den opgjorte goodwill værdi kan dog kun foretages, hvis de identificere-

de forhold eksisterede på overtagelsestidspunktet. Såfremt de er opstået efterfølgende, kan

det ikke påvirke den opgjorte goodwill værdi.

IFRS47

Ifølge IFRS kan der foretages efterfølgende reguleringer af overtagelsesbalancen, herunder

opgjort goodwill, såfremt der efterfølgende identificeres forhold, som kræver regulering af

aktiver eller forpligtelser pr. overtagelsesdagen og dermed regulering af den opgjorte good-

will.

Disse reguleringer skal foretages senest 12 måneder efter overtagelsesdagen og skal kunne

henføres til forhold, som eksisterede pr. overtagelsesdagen.

Såfremt der er tale om ændringer, som ikke kan henføres til at være eksisterende pr. over-

tagelsesdagen, skal disse forhold som udgangspunkt behandles som ændring i regnskabs-

mæssige skøn, som jf. “IAS 8 - Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

skøn og fejl” ikke skal indarbejdes med tilbagevirkende kraft, men blot ændres fremadrettet

samt i den indeværende periode, hvor forholdet identificeres.

Forskelle?
Den primære forskel mellem IFRS og ÅRL på dette punkt er tidshorisonten for, hvor længe

man efterfølgende kan foretage korrektion til den opgjorte goodwill.

Ifølge ÅRL kan der foretages ændringer indtil udgangen af det efterfølgende regnskabsår,

efter overtagelsesdagen, mens denne periode begrænses til 12 måneder efter overtagel-

sesdagen, ifølge IFRS. Dette giver dermed en længere periode for ændringer ifølge ÅRL, på

op til 12 måneder, afhængig af datoen for overtagelsestidspunktet.

3.6.4 Negativ goodwill
ÅRL
Hvis de identificerede aktiver og forpligtelser ved en virksomhedsovertagelse overstiger

købsprisen for selskabet, opstår der dermed negativ goodwill.

Ifølge ÅRL skal negativ goodwill klassificeres i regnskabet, som en periodeafgrænsningspost

som indtægtsføres løbende i takt med de forhold, som ligger til grund for den opgjorte nega-

tive goodwill. Dog kan denne periodeafgrænsningspost højst indtægtsføres over 20 år, i lig-

hed med maksimal afskrivningsperiode på immaterielle aktiver.

47 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 54-55, af Deloit-
te
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Indregning af negativ goodwill, jf. ÅRL, baseres på den tidligere IAS 22 og foretages på føl-

gende måde:48

● Såfremt negativ goodwill relateres til forventede fremtidige tab eller omkostninger,

som er identificeret i forbindelse med planerne for overtagelsen af virksomheden, og

disse kan måles pålideligt, indregnes indtægten fra den negative goodwill i takt med

at tab eller omkostninger realiseres.

Såfremt negativ goodwill ikke relateres til identificerede fremtidige tab, skal den negative

goodwill indregnes på følgende måde:

● Negativ goodwill opgøres til et beløb svarende til dagsværdien af de identificerede

ikke-monetære aktiver pr. overtagelsesdagen. Dette indregnes systematisk over den

gennemsnitlige levetid for de ikke-monetære aktiver.

● Den resterende del af negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen pr. overtagel-

sesdagen.

Ifølge “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 174 linje 23-32, af EY:

“Den skitserede fremgangsmåde fra IAS 22 (1998) kan anvendes for så vidt angår de to

første trin. Erhvervsstyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at det ikke vil være i overens-

stemmelse med loven, at der kan forekomme straksindregning i resultatopgørelsen af nega-

tiv goodwill, ud over hvad der henføres til de 2 første trin. I givet fald må en eventuel over-

skydende negativ goodwill indregnes som en periodeafgrænsningspost under forpligtelser,

der indtægtsføres over et passende åremål.

Hvis negativ goodwill, der er allokeret til dækning af identificerede fremtidige tab eller om-

kostninger (trin 1), ikke indregnes i det forventede regnskabsår, skal negativ goodwill be-

handles efter trin 2.”.

Det vil dermed sige, at negativ goodwill ifølge ÅRL ikke kan indtægtsføres i det år, hvor den

opstår, men skal indtægtsføres løbende, enten i takt med de gældende forhold for den nega-

tive goodwill, eller maksimalt over 20 år.

48 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 175, af EY
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IFRS
Ifølge IFRS defineres negativ goodwill ved, at dagsværdien af de overtagne aktiver og for-

pligtelser overstiger købsprisen for virksomheden.

Hvis dette identificeres i forbindelse med opgørelse af goodwill, skal der foretages en revur-

dering af, hvorvidt værdien er opgjort korrekt af:

● aktiver og forpligtelser identificeret ved overtagelsen

● minoritetsinteresser

● eksisterende ejerandele ved trinvis overtagelse

● købsprisen for den overtagne virksomhed

Hvis den revurderede goodwill fortsat opgøres som en negativ goodwill skal dette indregnes

i resultatopgørelsen med det samme.49

Forskelle?
Ifølge ÅRL skal negativ goodwill indregnes som en særskilt periodeafgrænsningspost i regn-

skabet under forpligtelser og indtægtsføres i takt med de forhold, som ligger til grund for den

opgjorte negative goodwill, dog maksimalt over 20 år.

I modsætning til IFRS tillader ÅRL ikke straksindtægtsførsel af negativ goodwill, hvorfor for-

skellen mellem de to regnskabslovgivninger på dette punkt er, at den negative goodwill skal

straksindtægtsføres ifølge IFRS, mens den skal registreres som en periodeafgrænsnings-

post og indtægtsføres løbende ifølge ÅRL.

3.6.5 Hvordan foretages efterfølgende måling?
ÅRL
Ifølge ÅRL foretages efterfølgende måling af immaterielle aktiver som kostpris fratrukket af-

og nedskrivninger.

For immaterielle aktiver defineres afskrivningsperioden, jf. ÅRL, som den forventede levetid,

som kun i sjældne tilfælde kan overstige 20 år.

Afskrivningerne på et immaterielt aktiv skal foretages fra det tidspunkt, hvor aktivet er klar til

brug, og foretages systematisk over aktivets forventede levetid.

Ved systematisk afskrivning forstås anvendelse af en af følgende afskrivningsprofiler:

● Lineær afskrivning - de samlede afskrivninger fordelt ligeligt ud over den forventede

levetid.

● Progressiv afskrivning - afskrivningerne stiger over den forventede levetid, da det

forventes, at virksomhedens anvendelse af aktivet stiger i løbet af levetiden.

● Degressiv afskrivning - afskrivningerne falder over den forventede levetid, da det for-

ventes, at virksomhedens anvendelse af aktivet er størst i starten af aktivets levetid.

49 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 54, af Deloitte
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Som nævnt ovenfor er der ifølge ÅRL en øvre grænse for afskrivningsperioden på immateri-

elle aktiver på 20 år.

Derudover skal virksomheden begrunde den anvendte afskrivningsperiode for immaterielle

aktiver, herunder goodwill, “konkret og fyldestgørende, såfremt afskrivningsperioden oversti-

ger 5 år, jf. ÅRL § 53.50

Hvis en afskrivningsperiode på mere end 20 år for et immaterielt aktiv er nødvendigt for

imødegåelse af kravet om det retvisende billede, kan dette kun ske under henvisning til. ÅRL

§ 11, stk. 3, hvilket jf. “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, s. 218, af EY, “kun

antages at kunne anvendes i meget sjældne tilfælde”.

I forhold til goodwill omtaler hverken ÅRL eller lovbemærkninger til ÅRL noget særskilt i rela-

tion til nedskrivning af goodwill, hvorfor dette derfor baseres på IAS 36 - nedskrivning af an-

lægsaktiver51, som gennemgås nærmere i næste afsnit.

Opskrivning af immaterielle aktiver er ifølge ÅRL §41, stk. 1 ikke tilladt.

Ifølge ovenstående er opskrivning af immaterielle aktiver, herunder goodwill, ikke tilladt, jf.

ÅRL. Dog er der ifølge ÅRL mulighed for tilbageførsel af tidligere nedskrivninger på goodwill.

Dette kan dog kun ske, hvis:

● den tidligere nedskrivning af goodwill skyldes en specifik udefrakommende engangs-

begivenhed, som ikke forventes at kunne opstå igen,

● eller at forholdet, som udløste den oprindelige nedskrivning, efterfølgende er opvejet

af nye modsatrettede forhold.

Hel eller delvis tilbageførsel af nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen i lighed med

nedskrivningen. Aktivets regnskabsmæssige værdi må efterfølgende ikke overstige den

regnskabsmæssige værdi, som aktivet ville have haft, hvis nedskrivningen ikke var foretaget

oprindeligt. Dvs. at der skal tages højde for værdien af de akkumulerede afskrivninger, fore-

taget i den mellemliggende periode, såfremt nedskrivningen af aktivet ikke var foretaget.

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Nedskrivningstest og afskrivninger på goodwill” for regne-

eksempel på henholdsvis nedskrivning og afskrivning af goodwill.

50 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 221, af EY
51 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 328, af EY
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IFRS
Ifølge IFRS opgøres den efterfølgende måling som kostpris fratrukket nedskrivninger.

Som tidligere nævnt foretages der ikke afskrivninger på goodwill ifølge IFRS.

Eventuelle nedskrivninger på goodwill foretages i overensstemmelse med IAS 36 - nedskriv-

ning af anlægsaktiver52:

Ifølge IAS 36 er der krav om, at der for hver balancedag foretages vurdering af om, virksom-

hedens aktiver er forringet, og der dermed er behov for nedskrivning af aktivet.

Særligt i forhold til goodwill og andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid er der

krav om nedskrivningstest minimum én gang om året, uanset om der er indikationer på be-

hov for nedskrivning eller ej.

Eksempler på indikationer på behov for nedskrivning kan eksempelvis være:

● Aktivernes markedsværdi er i regnskabsåret faldet mere end forventet sammenholdt

med forventet levetid.

● Der er i regnskabsåret konstateret væsentlige ændringer i forhold til teknologi, miljø,

økonomi eller markedet, som påvirker aktivernes værdi væsentligt negativt.

● Renteniveauet er i regnskabsperioden steget væsentligt, hvilket påvirker diskonte-

ringsfaktoren, som anvendes til beregning af aktivets kapitalværdi.

Der henvises til afsnittet ”Nedskrivningstest og afskrivninger på goodwill” for gennemgang af

eksempel på nedskrivningstest på goodwill.

På samme måde som der årligt skal foretages vurdering af behovet for nedskrivning, jf.

ovenstående gennemgang, skal der tilsvarende foretages årlig vurdering af, om grundlaget

for tidligere nedskrivninger fortsat er gældende.

Jf. IAS 36 skal tidligere nedskrivninger tilbageføres såfremt, den opgjorte genindvindings-

værdi overstiger aktivets regnskabsmæssige værdi.

Dette gælder dog ikke for goodwill hvor tidligere nedskrivninger ikke må tilbageføres.

Ifølge IAS 38 er opskrivning af immaterielle aktiver muligt ud fra følgende forudsætninger:

“Opskrivning tillades alene, hvor dette kan ske med reference til et aktivt marked for køb og

salg af det pågældende aktiv. Eventuelle opskrivninger indregnes i totalindkomst og overfø-

res til egenkapitalposten “Reserve for opskrivninger”. Et aktivt marked er defineret forholds-

vist snævert, hvorfor det i praksis kun i yderst sjældne tilfælde vil være muligt at opskrive

immaterielle aktiver”53.

52 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 245-246, af
Deloitte
53 Citat, “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 259, afsnit
“Efterfølgende måling”, af Deloitte
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Forskelle?
De væsentligste forskelle mellem ÅRL og IFRS ved efterfølgende måling af goodwill er føl-

gende:

Afskrivninger:

Ifølge IFRS betragtes goodwill som et aktiv med ubestemmelig levetid, hvorfor der ikke fore-

tages løbende afskrivninger. I stedet undergår aktivet en årlig nedskrivningstest.

Ifølge ÅRL foretages der løbende afskrivninger på goodwill i lighed med øvrige immaterielle

aktiver, dog maksimalt 20 år.

Opskrivninger:

Ifølge IFRS kan der foretages opskrivning af immaterielle aktiver, dog kun i sjældne tilfælde,

“hvor dette kan ske med reference til et aktivt marked for køb og salg af det pågældende

aktiv”. Ifølge ÅRL er det ikke muligt at foretage opskrivning af immaterielle aktiver.

Tilbageførsel af nedskrivninger:

Ifølge IFRS er det ikke muligt at tilbageføre tidligere nedskrivninger af goodwill i lighed med

øvrige immaterielle aktiver. Dette er muligt ifølge ÅRL, såfremt det kan påvises, at nedskriv-

ningen skyldes en specifik enkeltstående begivenhed, eller at forholdet, som udløste ned-

skrivningen, er opvejet af en efterfølgende begivenhed, som modsvarer den udløsende fak-

tor for nedskrivningen.

3.6.6 Nedskrivningstest og afskrivninger på goodwill
Ifølge afsnittet ”Hvordan foretages efterfølgende måling?” bliver værdiforringelsen af good-

will håndteret på forskellige måde under henholdsvis IFRS og ÅRL.

Under IFRS skal goodwill ikke afskrives, men alene gennemgå en årlig nedskrivningstest, i

tilfælde af indikationer på værdiforringelse skal goodwill nedskrives.

Hvorimod goodwill ifølge ÅRL skal afskrives årligt, jf. § 43, over aktivets levetid, dog maksi-

malt over 20 år.

I dette afsnit vil vi illustrere de ovenstående metoder for værdiforringelse af goodwill ved

brug af regneeksempel på nedskrivning efter IFRS samt et eksempel på afskrivning af

goodwill foretaget efter ÅRL.
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Indikatorer for nedskrivning og nedskrivningstest
Som beskrevet i afsnittet ”Hvordan foretages efterfølgende måling?” kan indikatorer på be-

hov for nedskrivning eksempelvis være:

● Aktivernes markedsværdi er i regnskabsåret faldet mere end forventet sammenholdt

med den forventede levetid.

● Der er i regnskabsåret konstateret væsentlige ændringer i forhold til teknologi, miljø,

økonomi eller markedet, som påvirker aktivernes værdi væsentligt negativt.

● Renteniveauet er i regnskabsperioden steget væsentligt, hvilket påvirker diskonte-

ringsfaktoren, som anvendes til beregning af aktivets kapitalværdi.

Hvis der identificeres indikation på behov for nedskrivning af goodwill, skal der foretages en

nedskrivningstest.

Da goodwill ikke bibringer selvstændige pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, skal

nedskrivningsbehovet for goodwill altid ses sammen med de resterende aktiver, som good-

willen kan henføres til. Dette betyder, at nedskrivningstesten skal foretages for de CGU'er,54

som forventer at opnå en økonomisk fordel af goodwillen som opstod ved virksomheds-

sammenslutningen.

Nedskrivningstesten skal vise, om genindvindingsværdien for den eller de pågældende

CGU’er er højere end den regnskabsmæssige værdi. Såfremt dette er tilfældet, er der ikke

tegn på værdiforringelse. Såfremt den regnskabsmæssige værdi af goodwill er højere end

genindvindingsværdien på den eller de pågældende CGU’er, skal der først nedskrives på

goodwill og dernæst på de tilknyttede aktiver. Dette foretages, indtil den regnskabsmæssige

værdi er lig med genindvindingsværdien55.

Den årlige nedskrivningstest foretages ifølge IFRS i overensstemmelse med IAS 3656. Ifølge

IAS 36 er der en række særlige krav i forbindelse med nedskrivningstest og den mulige ef-

terfølgende nedskrivning. Der skal bl.a. oplyses om:

● Værdi af goodwill fordelt på tilknyttede CGU’er

● Rationale og metode og opgørelse af genindvindingsværdien

● Forudsætninger, som ligger til grund for kapitalværdien, herunder følsomhedsanalyse

● Ledelsens vurdering af kvaliteten af forudsætningerne opstillet for testen

● Samt budgetperioder, vækstrater og diskonteringsfaktorer, som er anvendt som

grundlag for opgørelse af kapitalværdien.

54 Cash Generating Unit
55 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 709, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
56 “IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 250, af Deloitte
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I det følgende eksempel er der taget udgangspunkt i samme goodwillberegning, som er vist

under opgørelse af goodwill. Vi antager i dette eksempel, at der har været indikationer på

nedskrivningsbehov, og at der ud fra dette bliver udarbejdet en nedskrivningstest, som viser

genindvindingsværdien til 2.600 tkr.

Figur 3 - Egen tilvirkning

Som det er vist i ovenstående eksempel, er den beregnede genindvindingsværdi lavere end

den regnskabsmæssige værdi af CGU'en, hvorfor der skal foretages nedskrivning. I dette

eksempel skal goodwill derfor nedskrives som følger 800 tkr. – 400 tkr. = 400 tkr., hvilket

betyder, den samlede værdi af goodwill er 400 tkr. efter nedskrivning.

I tilfælde af at den beregnede genindvindingsværdi viste 3.000 tkr., ville denne være lig med

den regnskabsmæssige værdi, og der ville derfor ikke skulle foretages nedskrivning af

goodwill.

Af- og nedskrivning af goodwill efter årsregnskabsloven
Som beskrevet i afsnittet ”Hvordan foretages efterfølgende måling?”, afskrives der ifølge

ÅRL løbende på goodwill over aktivets levetid, dog maksimalt over 20 år. Dette foretages i

overensstemmelse med ÅRL § 43.

Herudover skal der for immaterielle anlægsaktiver, herunder goodwill, foretages nedskriv-

ning, i lighed med IFRS, såfremt der er indikationer på behov herfor. Der henvises til foregå-

ende afsnit for beskrivelse og illustration af nedskrivning af goodwill.
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I følgende eksempel vises hvordan goodwill skal afskrives efter ÅRL § 43. Der er tages ud-

gangspunkt i en goodwill på 800 tkr. Dette er baseret på foregående beregninger af goodwill,

herudover antages det at goodwill afskrives over fem år, da der ikke er grundlag for, at over-

stige bestemmelsen i ÅRL, i denne henseende. Det antages derudover, at scrapværdien for

goodwill i dette regneeksempel er 0.

Figur 4 - Egen tilvirkning

Dette betyder, at virksomheden skal indregne en årlig omkostning vedrørende afskrivning på

goodwill på 160 tkr. i resultatopgørelsen.

3.7 Oplysning i regnskabet
ÅRL
Ifølge ÅRL skal der under anvendt regnskabspraksis redegøres for de anvendte indreg-

ningskriterier og målegrundlaget for immaterielle aktiver, herunder goodwill.

Redegørelsen skal beskrive, hvordan indregning og måling af kostpris og af- og nedskrivnin-

ger foretages.

Derudover skal beskrivelsen af afskrivninger indeholde redegørelse for metoden for afskriv-

ninger samt skøn over restværdi og forventet levetid på aktivet.

Som tidligere nævnt skal en afskrivningsperiode, som overstiger 5 år begrundes “konkret og

fyldestgørende”57.  “Det anses ikke at være tilstrækkeligt alene at henvise til et bedre retvi-

sende billede.”58

Ifølge ÅRL er der kun krav om anlægsnote for selskaber i regnskabsklasserne C og D, hvor-

imod virksomheder i regnskabsklasse B ikke har pligt til at opstille anlægsnote for immateri-

elle aktiver, herunder goodwill, i noterne til årsrapporten.59

57 Citat: “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 221 linje 8, af EY
58 Citat: “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, side 221 linje 8-9, af EY
59 “Indsigt i årsregnskabsloven” 1. udgave 2014/15, kapitel 15, side 222, af EY
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IFRS
Ifølge IFRS og IAS 38 skal følgende oplysninger inkluderes i årsrapporten vedr. goodwill:

● Hvorvidt aktivet har en bestemmelig eller ubestemmelig levetid (goodwill = ubestem-

melig, jf. IFRS)

● For ubestemmelig aktiver, såsom goodwill, skal oplyses den regnskabsmæssige

værdi af aktivet, samt hvilke faktorer der underbygger, at aktivet har en ubestemme-

lig levetid

● Hvilke linjer i resultatopgørelsen der indeholder omkostninger til nedskrivninger

● En anlægsnote, som specificerer:

○ Den regnkabsmæssige værdi primo og ultimo

Herudover periodens bevægelser i form af:

○ Tilgange

○ Afgange

○ Opskrivninger

○ Nedskrivninger

Forskelle?
Som beskrevet ovenfor er kravene til oplysning i årsrapporten om immaterielle aktiver og

goodwill, ifølge ÅRL og IFRS, langt overvejende ens. Den primære forskel består i notekra-

vene, hvor ÅRL fritager mindre selskaber (regnskabsklasse B) for pligt til oplysning af an-

lægsnote. IFRS har ikke samme lempelse, da der altid er krav om anlægsnote, hvis selska-

bet har immaterielle aktiver.

3.8 Delkonklusion
I de foregående afsnit har vi til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 1 gennemgået defini-

tionen af goodwill ifølge de to rengnskabslovgivninger, ÅRL og IFRS, samt beskrevet kriteri-

erne for indregning og måling og oplistet forskellene mellem de to regnskabslovgivninger.

Vi har i denne del af opgaven beskrevet definitionen af goodwill som merværdien ved over-

tagelse af en virksomhed, ved forskellen mellem kostprisen, for den overtagende virksom-

hed, sammenholdt med identificerede aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed.
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Derudover har vi beskrevet forskellene mellem de to regnskabslovgivninger, hvoraf de væ-

sentligste består i:

● Ifølge ÅRL foretages der løbende afskrivning på goodwill, hvorimod der ifølge IFRS

skal foretages årlig nedskrivningstest.

● Forskellig tidshorisont for, hvornår og hvor længe der kan foretages efterfølgende re-

gulering af den opgjorte goodwill værdi. Ifølge ÅRL kan der foretages ændringer indtil

udgangen af det efterfølgende regnskabsår, efter overtagelsesdagen, dette er ifølge

IFRS begrænset til 12 måneder efter overtagelsesdagen.

● Ifølge ÅRL skal negativ goodwill opgøres og indregnes som en periodeafgræns-

ningspost, hvorimod negativ goodwill ifølge IFRS skal indtægtsføres i det regnskabs-

år, det opstår.

● Opskrivning af immaterielle aktiver, herunder goodwill, er muligt ifølge IFRS, hvor-

imod det ikke er muligt ifølge ÅRL. Ifølge IFRS kan dette dog kun ske med reference

til et aktivt marked for køb og salg af det pågældende aktiv, hvorfor det kun er i sær-

lige tilfælde, at dette er muligt.

● Tidligere foretagne nedskrivninger kan ifølge ÅRL tilbageføres, dette er ikke muligt

ifølge IFRS. Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger, jf. ÅRL, kan dog kun

foretages, såfremt det kan påvises, at nedskrivningen skyldes en specifik enkeltstå-

ende begivenhed, eller at forholdet, som udløste nedskrivningen, er opvejet af en ef-

terfølgende begivenhed, som modsvarer den udløsende faktor for nedskrivningen.

Vi vil i de kommende afsnit foretage yderligere analyse af forskellene mellem de to regn-

skabslovgivninger, herunder analyse af effekten ved overgang fra ÅRL til IFRS. Der henvi-

ses til afsnittet ”Overgang til IFRS”, for delkonklusion herpå.

Derudover har vi med udgangspunkt i de oplistede regler og krav til definition af goodwill,

ifølge de to regnskabslovgivninger, udarbejdet regneeksempler på, hvorledes goodwill og

efterfølgende måling af goodwill foretages.

Som det fremgår af regneeksemplerne i afsnittet ”Nedskrivningstest og afskrivninger på

goodwill”, vil man ved indregningen efter bestemmelser i ÅRL have en årlig afskrivning på

160 tkr., hvorimod der under IFRS vil skulle foretages årlig test for indikationer på nedskriv-

ningsbehov.

Den regnskabsmæssige påvirkning heraf er, at der efter ÅRL vil være en årlig regnskabs-

mæssig afskrivning, som vil reducere årets resultat (omkostning) indtil det tidspunkt, hvor

den opgjorte goodwill er fuldt afskrevet.

Derimod vil der under IFRS kun være en regnskabsmæssig nedskrivning og dermed om-

kostning i regnskabet, i tilfælde af at den foretagne nedskrivningstest har påvist indikation på

nedskrivningsbehov.
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4. Overgang til IFRS
Danske virksomheder
Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder i Danmark skulle aflægge koncernregnskab

i overensstemmelse med IFRS, og i 2009 blev det besluttet, at alle børsnoterede virksomhe-

der, som ikke er en koncern, også skulle aflægge årsrapporten efter IFRS.

Da man i 2001 udarbejdede den seneste årsregnskabslov, var den væsentligt påvirket af

IFRS, dog har IFRS ændret sig på en række punkter sidenhen, i form af revurdering af eksi-

sterende standarder og indførsel nye. Dette er gjort, uden at ÅRL er blevet tilpasset, hvilket

har medført, at der er en række forskelle bl.a. i forhold til indregning og efterfølgende måling

af goodwill, som er blevet beskrevet i afsnittet ”Specifikation af forskelle mellem ÅRL og

IFRS relateret til goodwill”.

Ikke-børsnoterede virksomheder i Danmark har mulighed for selv at vælge, om de vil aflæg-

ge deres årsrapport efter IFRS eller ÅRL. Vi vil i de efterfølgende afsnit gennemgå udvalgte

forhold, som bør overvejes forud for en implementering af IFRS, da overgangen til IFRS er

en omfattende, kompleks og ressourcekrævende proces,60 som gør, at implementeringen

ikke kun er en regnskabsmæssig øvelse, men også er en ændring som påvirker mange an-

dre funktioner såsom HR, IT mv. i form af øget krav til registrering og dokumentationssyste-

mer.

Vi vil i dette afsnit behandle de strategiske overvejelser samt registrerings- og dokumentati-

onsmæssige overvejelser, som er nødvendige for overgang fra aflæggelse af årsregnskab

efter ÅRL til aflæggelse efter IFRS.

4.1 Strategiske overvejelser
Aflæggelse af årsrapport efter IFRS kan være yderst relevant for virksomheder, hvor der er

en stor goodwill indregnet, som bliver afskrevet årligt, og der ikke er indikationer på ned-

skrivning, hverken nu og her eller i fremtiden.

Grunden til dette er, som nævnt tidligere i opgaven, at man ikke afskriver goodwill efter

IFRS, men blot foretager årlig nedskrivningstest for indikationer på nedskrivningsbehov.

Denne forskel vil påvirke virksomhedens EBIT61 og andre nøgletal, eksempelvis, da man

ikke længere vil have en årlig omkostning til afskrivning af goodwill. 62

60 IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 13, af Deloitte
61 Resultat før finansielle poster (Earnings Before Interests and Tax)
62 Ifølge interview med Rasmus Risager Eriksen, se bilag 2



Side 41 af 102

Nøgletal, som påvirkes af forskellen mellem årlige afskrivninger og årlig nedskrivningstest,

grundet forskellen i EBIT, er eksempelvis:

● Overskudsgraden = 	 ø 	 	
æ

	 	100

● Afkastningsgraden = 	 ø 	 	
	

	 	100

● Aktiverne omsætningshastighed = æ
	

● Aktivernes omsætningshastighed for immaterielle aktiver = æ
	 	

Herudover vil en implementering af IFRS kunne være en fordel i relation til mulige udenland-

ske investorer, eller i relation til en mulig børsnotering, da virksomhedens regnskab dermed

vil være sammenligneligt med udenlandske konkurrenter og i overensstemmelse med de

krav, som stilles til virksomheden, når eller hvis den bliver børsnoteret.63

De ovenstående nævnte punkter er som udgangspunkt positive for virksomheden.

Som beskrevet i indledningen af dette afsnit er det ikke muligt at implementere regler for

IFRS for blot et enkelt område, hvilket er med til at gøre processen yderst omfattende og

kompleks. Det vil dermed sige, at selskabet er nødt til at overgå fuldt til aflæggelse af års-

rapport efter IFRS. For overgang fra eksempelvis ÅRL til IFRS skal virksomheden foretage

en førstegangsaflæggelse af årsrapporten efter IFRS, hvilket foretages i overensstemmelse

med IFRS 1.

4.2 Førstegangsanvendelse af IFRS
For at skabe en ensartet proces for implementeringen af IFRS og herved gøre den mindre

byrdefuld udstedte IASB i juni 2003 IFRS 1, First time adoption of international Financial

Reporting standards, hvis hovedfokus var at forbedre sammenligneligheden for den enkelte

virksomhed over tid. IFRS 1 bygger på følgende grundlæggende principper64.

Virksomheden fastlægger en regnskabspraksis i overgangsåret på grundlag af de standar-

der, der er gældende på overgangsårets balancedag.

● Den nye regnskabspraksis indarbejdes som hovedregel med tilbagevirkende kraft, og

der ses bort fra implementeringsbestemmelserne i de specifikke standarder

● Virksomheden kan for udvalgte områder vælge lempelser til kravet om implemente-

ring med tilbagevirkende kraft.

● På andre områder skal bestemmelsen implementeres med tilbagevirkende kraft.

På baggrund af de grundlæggende principper for IFRS 1 er nedenstående 6 punkter en op-

summering af hovedindholdet i IFRS 165:

63 Ifølge Interviews med Casper Hamilton og Rasmus Risager Eriksen, se bilag 2
64 IFRS Introduktions til de internationale regnskabsstandarder Kapitel 4
65 IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 20 - 36, afsnit
“IFRS 1”, af Deloitte
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1. I det første IFRS-regnskab skal virksomheden følge de IFRS-standarder, der er gæl-

dende pr. rapporteringsdatoen (balancedagen), og anvende dem med tilbagevirken-

de kraft. Sammenligningstal (f.eks. 2014 for virksomheder, der overgår til IFRS i

regnskabsåret 2015) skal være i overensstemmelse med IFRS.

2. Der skal udarbejdes en åbningsbalance efter IFRS pr. åbningsbalancedatoen (dato-

en for overgang til IFRS). Denne dato er begyndelsen af det tidligste regnskabsår, for

hvilket der udarbejdes et fuldt sæt sammenligningstal efter IFRS.

3. Virksomheden skal indregne alle aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen efter be-

stemmelserne i IFRS og ophøre med at indregne aktiver eller forpligtelser som ikke

opfylder indregningskriterierne i IFRS. Herudover skal aktiver og forpligtelser som

indregnes i IFRS-åbningsbalancen, måles efter IFRS

4. Alle bestemmelser om præsentation og oplysning efter IFRS skal overholdes, herun-

der nødvendige reklassifikationer, for at opfylde IFRS-kravene.

5. Der skal udarbejdes forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og

IFRS af a) egenkapitalen pr. åbningsbalancedatoen og pr. afslutningen af den sidste

periode, der aflægges efter tidligere regnskabspraksis, og b) resultatet for det sidste

regnskabsår efter tidligere regnskabspraksis. Derudover kræves der yderligere op-

lysninger, som er væsentlige for forståelsen af overgangen til IFRS.

6. Der er desuden en række valgfrie og obligatoriske undtagelser fra hovedreglen i

IFRS 1 om at implementere bestemmelserne med tilbagevirkende kraft. Undtagel-

serne vedrører områder, hvor det i praksis har vist sig vanskeligt at foretage ændrin-

ger med tilbagevirkende kraft. Dette gælder f.eks. virksomhedssammenslutninger, se

afsnittet ”Virksomhedssammenslutninger og opgørelse af goodwill” for nærmere be-

skrivelse af virksomhedssammenslutninger, ifølge IFRS og ÅRL.

4.2.1 Undtagelsesbestemmelser for virksomhedssammenslutninger
Som beskrevet i ovenstående gennemgang af IFRS 1 er der visse undtagelsesbestemmel-

ser, som kan benyttes i forbindelse med førstegangsimplementering af IFRS. En af disse

vedrører virksomhedssammenslutninger og herunder goodwill.

Virksomheder, som vælger at førstegangsaflægge efter IFRS, kan behandle virksomheds-

sammenslutningen med tilbagevirkende kraft efter IFRS 3 eller efter reglerne i appendiks C

til IFRS 1.

Brugen af IFRS 3 ses sjældent i praksis, da denne proces er meget omkostningstung, samt

at virksomheder ofte ikke har de tilstrækkelige data til at anvende denne.

Ved reglerne efter IFRS 1 appendiks C er de vigtigste bestemmelser, at klassifikation af tid-

ligere virksomhedssammenslutninger (enten overtagelsesmetoden eller sammenlægnings-

metoden) forbliver uændret, og der skal derfor ikke foretages ny måling af oprindeligt opgjor-
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te "dagsværdier" for identificerede aktiver og forpligtelser, da disse er “fastlåst” på overtagel-

sestidspunktet66.

I tilfælde af at en virksomhed vil gøre brug af IFRS 3 og hermed gå tilbage i tid, har dette en

række konsekvenser:

● IFRS 10 - Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiode skal ligeledes vælges til-

bage i tid, inklusive reglerne for minoritetsinteresser. IFRS 10 omhandler, hvornår og

hvordan en virksomhed skal foretage efterfølgende reguleringer tilbage i tid som føl-

ge af begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning, som eksempelvis i det-

te tilfælde hvor der vil være tale om ændring tilbage i tid grundet overgang fra ÅRL til

IFRS, og dermed ændring af sammenligningstal i overgangsåret.67

● IAS 36 - Værdiforringelse af aktiver og IAS 38 - Immaterielle aktiver skal ydermere

vælges tilbage i tid som en naturlig følge af implementering tilbage i tid.

Brugen af IAS 38 tilbage i tid medfører, at tidligere foretagne afskrivninger på goodwill ophø-

rer tilbage i tid. Brugen af IFRS 3 hænger dermed ofte sammen med, at virksomheder vil

undgå afskrivninger af goodwill tilbage i tid, hvilket medfører en forøget egenkapital ved

overgangen til IFRS.

4.3 Beregning af goodwill ved overgang fra ÅRL til IFRS
Hovedreglen for behandling af allerede afskrevet goodwill er, at regnskabsaflægger skal gå

tilbage til købstidspunktet for, hvornår goodwill er blevet identificeret, og foretage en ny allo-

kering af købesummen efter regler for IFRS. Den nye goodwill skal ikke afskrives, men årligt

testes for nedskrivningsbehov. Såfremt virksomheden benytter sig af undtagelsesbestem-

melserne for virksomhedssammenslutninger, vil dette betyde, at de pr. datoen for åbnings-

balancen dvs. 1/1 2014, såfremt 2015 bliver det første år for implementering af IFRS, fast-

holder værdien af goodwill. Dette vil ofte betyde, at goodwill vil have en lavere værdi sam-

menholdt med, hvis købesummen allokeres på ny, såfremt der ikke har været foretaget ned-

skrivning af goodwillen ved den nye købesumsallokering.

I efterfølgende afsnit vil vi vise, hvordan implementering af IFRS vil påvirke virksomhedens

indregning af goodwill, som allerede er afskrevet. Da der under IFRS 1 er undtagelsesbe-

stemmelser for netop indregningen af virksomhedssammenslutninger, vil vi både gennemgå

et eksempel, hvor vi gør brug af undtagelsesbestemmelser, samt et eksempel, hvor vi gør

brug af IFRS1, herudover vil vi for hver af eksemplerne opstille en række antagelser til brug

for dette.

66 IFRS Introduktions til de internationale regnskabsstandarder Kapitel 4
67 IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 4. udgave 2013, side 143, af Deloitte
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Antagelser
Til brug for at foretage beregningen af effekten af implementering af IFRS er nedenstående

tidslinje udarbejdet for at illustrere forløbet, som eksemplerne vil blive baseret på.

Som det er illustreret i ovenstående figur, antager vi, at den første IFRS-rapportering er

31/12 2015 med sammenligningstal for 2014 og en åbningsbalance pr. 1/1 2014. Det anta-

ges at ABA A/S den 1/6 2013, og at der i forbindelse med denne virksomhedssammenslut-

ning skabes en goodwill på 1.000 tkr. Den 1/6 2014 købes ABD A/S og denne virksomheds-

sammenslutning skaber en goodwill på 500 tkr. Det antages, at goodwill bliver afskrevet over

5 år, og at afskrivningen bliver bogført én gang årligt i forbindelse med årsafslutningen. Be-

slutningen om overgang til IFRS er taget den 1/6 2015.

4.3.1 Hovedregel
Som nævnt i afsnittet ”Førstegangsanvendelse af IFRS” skal der i forbindelse med anven-

delse af hovedreglen foretages ny købesumsallokering, som skal ske efter reglerne for

IFRS. Dette vil betyde, at de allerede foretagne afskrivninger vil skulle tilbageføres.

Figur 5 - Egen tilvirkning
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Vi antager, at den beregnede købesumsallokering forbliver uændret. Dette vil betyde, at

virksomhedens totale goodwill vil blive opgjort til 1.000 tkr. + 500 tkr. = 1.500 tkr. På denne

værdi skulle der så årligt foretages nedskrivningstest, med start for værdien pr. 31/12 2013,

hvor der vil skulle foretages nedskrivningstest af ABA A/S.

4.3.2 Undtagelsesbestemmelse
Som nævnt i afsnittet ”Førstegangsanvendelse af IFRS” kan virksomheden vælge at benytte

sig af undtagelsesbestemmelsen for virksomhedssammenslutninger. Dette vil betyde, at

virksomheden kan vælge at fastholde værdien af goodwill for åbningsbalancedagen.

Figur 6 - Egen tilvirkning

Vi antager, at den beregnede købesumsallokering forbliver uændret. Dette vil betyde, at

virksomhedens totale goodwill vil blive opgjort til 900 tkr. + 500 tkr. = 1.400 tkr. På denne

værdi skulle der så årligt foretages nedskrivningstest, med start for værdien pr. 1/1 2014.

4.4 Delkonklusion
Som det fremgår af ovenstående beskrivelser, er der en række grundlæggende principper

ved overgangen til IFRS, som kort kan beskrives således:

● Virksomheden fastlægger en regnskabspraksis i overgangsåret på grundlag af de

standarder, der er gældende på overgangsårets balancedag.

● Den nye regnskabspraksis indarbejdes som hovedregel med tilbagevirkende kraft, og

der ses bort fra implementeringsbestemmelserne i de specifikke standarder

● Virksomheden kan for udvalgte områder vælge lempelser til kravet om implemente-

ring med tilbagevirkende kraft.

Virksomheder bør derfor før en implementering af IFRS foretage en række overvejelser,

herunder strategiske overvejelser om, hvorfor virksomheden ønsker at overgå til IFRS, her-

under om virksomhedens formål med ændring til IFRS kan opnås efter implementeringen.

Herudover skal virksomheden være opmærksom på de øgede dokumentations- og registre-

ringskrav samt lovmæssige, krav som er gældende for IFRS, da disse krav er langt mere

omfattende end kravene for ÅRL. Et eksempel på dette er informationer til behov for ned-

skrivningstest af goodwill. Herudover indeholder IFRS også flere omfattende krav til vedrø-

rende oplysninger til årsrapporten.
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Virksomheden skal være opmærksom på, at de ved undtagelsesbestemmelserne for virk-

somhedssammenslutninger vil kommunikere en lavere goodwill, da afskrivningerne først

stoppes på åbningsbalancedagen. Dog vil man ved anvendelse af undtagelsesbestemmel-

serne udgå at skulle udarbejde en ny købesumsallokering samt foretage nedskrivningstest

på goodwill før åbningsbalancedatoen. Det er vigtigt, at virksomheden er afklaret i forbindel-

se med overgang til IFRS mht., hvilken metode de vil anvende, da dette får indflydelse på

kommunikationsværdien eller arbejdsbyrden.

5. Analyse af forskellene mellem ÅRL og IFRS
I afsnittet “Goodwill” har vi beskrevet definitionen af goodwill ifølge de to regnskabslovgiv-

ninger, ÅRL og IFRS, samt de umiddelbare forskelle de to regnskabslovgivninger imellem, i

relation til definition, opgørelse og indregning og måling.

I dette afsnit vil vi på baggrund af viden opnået tidligere i opgaven samt via interviews med

relevante fagpersoner foretage en analyse af disse forskelle, med særligt fokus på effekten

af forskellene i relation til regnskabsbrugers anvendelse af årsrapporten.

Nedenfor er oplistet de væsentligste forskelle mellem IFRS og ÅRL, i relation til behandling

af goodwill, til brug for analyse af fordele og ulemper ved de to regnskabslovgivninger og

betydningen for regnskabsbrugers anvendelse af årsrapporten.

● IFRS tillader særskilt indregning af forskningsprojekter, hvilket ikke er muligt under

ÅRL, hvilket dermed giver mulighed for forskellig goodwill værdi, afhængig af typen

af overtagne aktiver

● Forskellig tidshorisont for efterfølgende regulering af den opgjorte goodwill, 12 må-

neder efter overtagelsestidspunktet ifølge IFRS, og ifølge ÅRL kan der foretages

ændringer til og med udgangen af det efterfølgende regnskabsår.

● Negativ goodwill indtægtsføres i det år, det opstår, ifølge IFRS, mens det efter ÅRL

registreres som en periodeafgrænsningspost, som indtægtsføres over den forvente-

de ”brugstid”, dog maksimalt 20 år.

● Ifølge ÅRL foretages efterfølgende måling ved årlige lineære afskrivninger, over

maksimalt 20 år, hvilket ikke foretages efter IFRS, da goodwill ifølge IFRS er et aktiv

med ubestemmelig levetid.

● Ifølge IFRS skal der foretages nedskrivningstest mindst én gang årligt, hvilket kun

skal foretages ved indikationer på nedskrivningsbehov, ifølge ÅRL. I denne sam-

menhæng tillader IFRS ikke tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger. Dette

er muligt ifølge ÅRL, såfremt det kan påvises, at forholdet, som udløste nedskrivnin-

gen, efterfølgende er modsvaret af begivenheder, eller at den udløsende faktor for



Side 47 af 102

nedskrivningen var et specifikt enkeltstående forhold, som ikke længere er gælden-

de.

● Ifølge IFRS er det muligt i særlige tilfælde at opskrive immaterielle aktiver, hvilket ik-

ke er muligt efter ÅRL.

● Oplysningskravene i relation til immaterielle aktiver og goodwill er lempeligere ifølge

ÅRL sammenholdt med IFRS, da mindre selskaber (regnskabsklasse B) ifølge ÅRL

er fritaget for oplysningspligt i relation til anlægsnote, hvorimod IFRS altid har krav

om oplysning af anlægsnote for immaterielle aktiver og goodwill.

5.1 Regnskabsbrugers anvendelse af årsrapporten
Ifølge vores interview med Casper Hamilton, EY68, er der i relation til regnskabsbruger ikke

nogen væsentlige forskelle mellem de to regnskabslovgivninger, da begge giver et retvisen-

de billede af årsregnskabet:

Som svar på spørgsmålet “Hvilke overvejelser skal et selskab, som har indregnet og afskre-

vet på goodwill efter ÅRL gøre sig før evt. overgang til IFRS, samt hvad er de væsentligste

argumenter for, at overgangen giver et mere retvisende billede af årsregnskabet for regn-

skabsbruger?”
“For at begynde med sidste del af jeres spørgsmål, så synes jeg, som beskrevet ovenfor, ikke man

kan sige at IFRS giver et mere retvisende billede end årsregnskabsloven, da regnskabet jo aflægges

under forskellige begrebsrammer. En af de primær fordele ved at overgå til IFRS er efter min opfattel-

se, at regnskabet bliver sammenligneligt med andre IFRS aflæggere.”

Det vil dermed sige, at medmindre, at selskabet direkte er påkrævet at aflægge efter IFRS,

eksempelvis hvis der er tale om en børsnoteret virksomhed, er der i relation til valget mellem

IFRS og ÅRL og goodwill mere tale om kommunikationsværdien for virksomheden over for

regnskabsbruger, da begge regnskabslovgivninger giver et retvisende billede af årsregnska-

bet.

Ifølge svaret fra Casper Hamilton, EY, citeret på foregående side, vil en af de primære forde-

le ved at overgå til IFRS være, at regnskabet bliver mere sammenligneligt med andre IFRS-

aflæggere.

Dette kan eksempelvis være en fordel for virksomheden i relation til at få nye investorer eller

i relation til planer om en kommende børsnotering, jf. nedenstående svar fra Rasmus Risa-

ger Eriksen, PwC69, på spørgsmålet “Hvad vil tilvalg af IFRS have af kortsigtede og langsig-

tede virkninger for selskabet, sammenholdt med hvis selskabet havde fortsat med aflæggel-

se af årsregnskab efter ÅRL?”

68 Se bilag 2
69 Se bilag 2
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“* Det er nemmere for internationale investorer at forstå regnskabet under IFRS, eftersom det er vel-

kendte regnskabsstandarder.

* Dermed mulighed for nemmere at tiltrække fremmedkapital

* Nemmere at sammenligne virksomheden med andre virksomheder i samme branche etc.

* Langt mere omkostningstungt at udarbejde et IFRS regnskab

* Både på kort og lang sigt vil I have de samme regnskabspåvirkninger, som tidligere beskrevet. For-

skel på resultat, nøgletal m.v.”

Det vil dermed sige, at i relation til til- og fravalg af IFRS fremfor ÅRL vil de primære overve-

jelser for en virksomhed gå på de eksterne faktorer frem for de interne. Man kan dermed

sige, at håndteringen af goodwill i denne henseende vil være en sekundær faktor, da det

primære formål vil være interessenterne og dermed mulige investorers syn på årsregnska-

bet, hvilket primært vil være fokuseret på sammenligneligheden med direkte konkurrenter og

tilsvarende udenlandske virksomheder.

5.2 IFRS frem for ÅRL, i relation til goodwill
Som beskrevet ovenfor, i afsnittet “Regnskabsbrugers anvendelse af årsrapporten”, vil den

primære årsag til overgang fra ÅRL til IFRS være i relation til mulige kommende investorer

og dermed ikke kun i relation til vurdering af den enkelte regnskabspost, eksempelvis good-

will. Da opgavens hovedformål er belysning af forskellene mellem ÅRL og IFRS i relation til

goodwill samt konsekvenserne af et til- eller fravalg af IFRS, vil vi dette afsnit foretage en

nærmere analyse af disse forskelle og de faktiske konsekvenser ved et til- eller fravalg af

IFRS frem for ÅRL.

5.2.1 Fordele og ulemper, ÅRL kontra IFRS
I nedenstående gennemgang vil vi opliste de fordele og ulemper, som er identificeret i for-

bindelse med sammenligningen af de to regnskabslovgivninger og afholdte interviews.70

Fordele ÅRL
● Ingen krav om fast nedskrivningstest, da der løbende afskrives på goodwill, og der

derfor blot skal foretages nedskrivningstest, hvis der er indikationer på nedskriv-

ningsbehov.

● Færre oplysningskrav i årsrapporten sammenlignet med IFRS (lempeligere krav for

mindre selskaber i relation til anlægsnote).

● Mulighed for tilbageførsel af tidligere nedskrivninger (ændres i ny ÅRL, se afsnit

”Ændringer til årsregnskabsloven 2016”)

70 Se bilag 2 for svar modtaget i forbindelse med afholdte interviews
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Ulemper ÅRL
● Goodwill kan maksimalt afskrives over 20 år, hvilket gør, at den opgjorte goodwill ik-

ke nødvendigvis fordeles over den fulde periode, som den anvendes over (ændres i

ny ÅRL, se afsnit ”Ændringer til årsregnskabsloven 2016”).

● Minoritetsinteresser kan ikke indregnes i goodwill under ÅRL.

● GAAP-forskelle mellem intern og ekstern rapportering for selskaber, som rapporterer

til et udenlandsk moderselskab, som aflægger efter IFRS.

● Løbende afskrivninger og dermed reduceret EBIT-resultat sammenlignet med IFRS.

Fordele IFRS
● Ingen afskrivninger og dermed forbedret EBIT-resultat sammenlignet med ÅRL.

● Ingen GAAP-forskelle mellem intern og ekstern rapportering for selskaber, som rap-

porterer til et udenlandsk moderselskab, som aflægger efter IFRS.

● Minoritetsinteresser kan indregnes i goodwill.

Ulemper ved IFRS
● Årlig nedskrivningstest på goodwill, hvilket kan være omkostningstungt.

○ Vi er i forbindelse med vores interviews af kilder blevet gjort opmærksom på

det igangværende Post-implementation Review af IFRS 3 - Business combi-

nations, hvor det bl.a. analyseres, om der fortsat ikke skal foretages afskriv-

ninger på goodwill efter IFRS, eller om dette skal ændres. Denne analyse vil

vi komme nærmere ind på i forbindelse med vores perspektivering samt be-

svarelse af undersøgelsesspørgsmål 4.

● Ikke mulighed for tilbageførsel af tidligere nedskrivninger på goodwill.

● Flere oplysningskrav i årsrapport, sammenholdt med ÅRL.

Ifølge ovenstående gennemgang af fordele og ulemper samt tidligere beskrevne forskelle

mellem IFRS og ÅRL er det væsentligste punkt i relation til håndtering af goodwill forskellen

vedrørende løbende afskrivninger kontra ingen afskrivninger, men årlig nedskrivningstest.

I denne relation skal virksomheden foretage nogle overvejelser i relation til overgang fra ÅRL

til IFRS, hvis der er indregnet goodwill i balancen.



Side 50 af 102

Ved interview af Casper Hamilton, EY71, og hans svar på spørgsmålet “Hvilke fordele og

ulemper ser du ved ÅRL i forhold til indregning og måling af goodwill, sammenholdt med

IFRS, og omvendt?” påpeger han særligt de praktiske forskelle for virksomheden i denne

henseende:

“I relation til fordele og ulemper mellem IFRS og ÅRL, så er det efter min opfattelse primært relateret

til de praktiske forskelle, herunder arbejdsbyrde. Her tænker jeg særligt til krav om, at der efter IFRS

er krav til årlige nedskrivningstest, mens der efter ÅRL alene er krav til impairment test, hvis der er

indikationer på nedskrivning. Herudover er der i IAS 36 ret strenge krav til metoden, der anvendes

ved impairment testen, bl.a. allokering af goodwill til CGU’er, opgørelse af diskonteringssats, opgørel-

se af pengestrømme mv. Under ÅRL er der meget lempeligere regler. Som følge heraf kan der poten-

tiel være en forskel i impairmenttesten, grundet de strengere krav, der skal anvendes under IFRS.”

Tilsvarende svar er modtaget fra Michael Sten Larsen, KPMG72, og Rasmus Risager Erik-

sen, PwC73, i relation til, at den primære forskel består i nedskrivningstest kontra afskrivnin-

ger, og at den årlige nedskrivningstest kan forekomme omkostningstung for virksomhederne.

Med udgangspunkt i disse svar kan man konkludere, at selskaber med goodwill indregnet i

balancen skal gøre en særlig overvejelse i relation til, om man har ressourcerne til at foreta-

ge den årlige nedskrivningstest efter en eventuel overgang fra ÅRL til IFRS.

Det primære argument fra kilderne i relation til den ressourcetunge nedskrivningstest, er i

forhold til kravene til udførelsen af testen, i overensstemmelse med IAS 36, som ifølge omta-

le i afsnittet “Indikatorer for nedskrivning og nedskrivningstest” tidligere i opgaven kan være

ret kompleks for virksomhederne.

Til samme spørgsmål svarer Jørgen Blom, EY74:
“Jeg kan generelt se en klar fordel i, at goodwill bliver afskrevet under ÅRL. Tilsvarende genovervejes

p.t. under IFRS som et led arbejdet med PIR (post implmentation review).

Efterhånden har vi levet med IAS 38 i omkring 10-11 år og det bliver mere og mere klart at nedskriv-

ninger på goodwill opstår på nogle mærkelige tidspunkter (ikke timely) om end de overhovedet opstår.

Virksomhederne kæmper med alle midler for at undgå nedskrivninger. Nedskrivningstest er elastik i

metermål. En af de væsentligste ulemper ved goodwill under IFRS har været alt for meget fokus på

allokering til goodwill fremfor til andre aktiver. Herunder alt for overordnede allokeringsmetoder i IAS

36 af goodwill til CGU’er eller grupper af CGU’er.”

Ifølge ovenstående svar er Jørgen Blom overordnet enig i betragtningen om at det er en

fordel i relation til goodwill at denne afskrives efter ÅRL, i modsætning til IFRS hvor den blot

testes årligt for nedskrivningsbehov. Argumentationen fra Jørgen Blom i relation til dette

synspunkt går dog, i modsætning til de øvrige kilder, mere på selve nedskrivningstesten,

71 Se bilag 2
72 Se bilag 2
73 Se bilag 2
74 Se bilag 2
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som han mener er “elastik i metermål”. Denne bemærkning uddyber Jørgen Blom med føl-

gende:

“Det er pudsigt at man tillader allokering på et så forholdsvis højt niveau i forhold til impairmenttest,

men hvis man afhænder en CGU, så er der i IAS 36 krav om at allokere en del af goodwill til de af-

hændede aktiver ved opgørelsen af gevinst/tab. Hvis man skal allokere til en lavere CGU ved salg, så

burde man vel også kunne allokere til et lavere niveau ved impairment test. Og sidst men ikke mindst

er der jo forudsætningerne i impairmenttesten som giver anledning til udfordringer. Det er svært rent

objektivt for fx revisorer at være klogere end ledelsen og derved sætte sig på hælene i forhold til hvad

ledelsen tror på at der sker i overmorgen. Her er der efter min opfattelse behov for mere objektive

regler. Det er det jeg mener kan opfattes som elastik i metermål.”

Man kan af svaret fra Jørgen Blom udlede, at det set fra selskabernes synspunkt kan være

en klar fordel i relation til goodwill kun at skulle foretage årlig nedskrivningstest, da kravene

til nedskrivningstesten giver mulighed for at foretage disse på relativt højt CGU niveau. Der-

udover må det antages at ledelsens skøn af og kendskab til den fremtidige udvikling i sel-

skabet alt andet lige forventes at være bedre end eksempelvis selskabets revisors, hvorfor

det dermed kan være svært på objektivt grundlag at modsige ledelsens vurdering af behovet

for nedskrivning af goodwill.

Dette uddyber Jørgen Blom bl.a. også i forhold til den nedskrivning af goodwill som Carls-

berg har foretaget i deres årsrapport for 2015:

“... man kan vel med rette stille spm. om disse nedskrivninger ikke primært måske skyldes at der er

sket ledelsesskift. Carlsberg har haft problemer i Rusland i, i hvert fald 2 år før 2015….”

Samt følgende generelle betragtning i forhold til selskabernes manglende nedskrivning af

goodwill:

“Ydermere kan det vel også undre at der generelt ikke kom væsentlige nedskrivninger i forbindelse

med finanskrisen bortset fra i bankerne.”

Man kan dermed af vores interview med Jørgen Blom konstatere, at der generelt set kan

være en overordnet risiko for, at værdiansættelsen af goodwill, kan være for høj i selskaber,

som aflægger årsrapport efter IFRS, og dermed “blot” skal foretage en årlig nedskrivnings-

test. Da det for udefrakommende, herunder revisorer, kan være svært objektivt set at modsi-

ge ledelsens vurdering af den fremtidige udvikling i den overordnede forretning, samt de

underliggende CGU’er.

I Carlsbergs årsrapport for 2015, som Jørgen Blom refererer til ovenfor, er der foretaget en

nedskrivning af goodwill på 1.766 mio. kr., hvor det i årsrapporten oplyses, at nedskrivningen

af goodwill foretaget af Carlsberg i 2015 relaterer sig til det kinesiske marked. Nedskrivnin-

gen argumenteres med, at opkøbet i Østasien var foretaget med forventningen om, at det

var muligt at foretage en “turnaround” af det i forvejen tabsgivende marked, hvilket har vist
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sig ikke at være muligt, hvorfor værdien af goodwill er fuldt nedskrevet i 2015, dog med und-

tagelse af arbejdskapitalen (working capital), da den pågældende forretning fortsat er aktiv.75

I relation til Jørgen Bloms kommentar om behovet for nedskrivning af goodwill relateret til det

russiske marked argumenterer Carlsberg mod behovet for denne nedskrivning i deres års-

rapport, da det fortsat er Carlsbergs forventning, at markedet vender, og at omsætningen i

regionen stiger. Derudover er det forventningen, at den makroøkonomiske udvikling på både

kort, mellemlang og lang sigt vil stabilisere sig på et lavt niveau, og på lang sigt er det for-

ventningen, at renten vil stabilisere sig på omkring 1 pct., hvorfor Carlsberg ikke vurderer, at

der er behov for nedskrivning af goodwill relateret til det russiske marked.76

Vi vil i næste afsnit, “Afskrivninger kontra ikke-afskrivninger”, foretage en yderligere analyse

af denne problematik, herunder inkludere eksempler på store danske virksomheder og deres

behandling af goodwill på tværs af brancher og anvendt regnskabslovgivning i selskabernes

årsrapport.

6. Afskrivninger kontra ikke-afskrivninger
Som tidligere nævnt i opgavens problemstilling er spørgsmålet om, hvorvidt det giver det

mest retvisende billede, at der foretages afskrivninger på goodwill, et omdiskuteret emne,

hvilket også er et punkt, som deler de forespurgte kilder.

Eksempelvis svarer Casper Hamilton, EY77, i forlængelse af svaret på spørgsmålet “Hvilke

fordele og ulemper ser du ved ÅRL i forhold til indregning og måling af goodwill, sammen-

holdt med IFRS, og omvendt?”:

“Vedr. afskrivning hhv. ikke-afskrivning, så synes jeg det er vanskeligt at vurdere om dette er en fordel

eller ej, da begge metoder jo anses for at give et retvisende billede under de forskellige begrebsram-

mer. (IASB har jo pt. gang i et projekt, hvor der undersøge, om der også under IFRS fremadrettet skal

foretages afskrivninger på goodwill)”

Til samme spørgsmål svarer Jørgen Blom, EY78, ifølge citat på foregående side, at han ge-

nerelt kan se “en klar fordel i, at goodwill bliver afskrevet under ÅRL”.

Hvorimod Rasmus Risager Eriksen, PwC79, på følgende spørgsmål “Hvilke overvejelser skal

et selskab, som har indregnet og afskrevet på goodwill efter ÅRL gøre sig før evt. overgang

til IFRS, samt hvad er de væsentligste argumenter for, at overgangen giver et mere retvi-

sende billede af årsregnskabet for regnskabsbruger?”, svarer:

75 Ifølge årsrapporten for Carlsberg 2015 s. 79 og 80
76 Ifølge årsrapporten for Carlsberg 2015 s. 80
77 Se bilag 2
78 Se bilag 2
79 Se Bilag 2
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“* I akademisk litteratur argumenterer man for, at goodwill ikke mister værdi over tid, hvorfor der ikke

skal foretages afskrivninger af goodwill. Desuden kan det være særdeles svært at fastlægge en given

levetid på goodwill.

* Umiddelbart giver det et mere retvisende billede i den forstand at afskrivning af goodwill risikerer at

blive en arbitrær fordeling af goodwill over årene. Tilsvarende er det svært at matche afskrivningerne

på goodwill til den økonomiske gevinst goodwill giver, eftersom det er meget svært at måle den værdi,

goodwill generer over tid.”

Af ovenstående svar fremgår det tydeligt, at det er et område med delte holdninger, og flere

af vores kilder henviser også til Post Implementation Review af IFRS 3 (Business Combina-

tions), hvor det bl.a. overvejes, hvorvidt goodwill, fortsat ikke skal nedskrives efter IFRS.

Denne overvejelse vil vi gennemgå nærmere i forbindelse med vores analyse af Post Im-

plementation Review i afsnittet ”Analyse af Post Implementation Review, IFRS 3”.

Overordnet set går de modsatrettede holdninger i relation til afskrivning eller ej på goodwill

på at goodwill alt andet lige er et aktiv med ubestemmelig levetid, som ikke nødvendigvis

værdiforringes på samme måde som øvrige aktiver, eksempelvis materielle aktiver.

Modsat taler det for løbende afskrivninger af goodwill, at det alt andet lige kan antages at

miste værdi over tid sammenholdt med de forudsætninger, som lå til grund, da goodwillen

opstod. Man kan dermed i et vist omfang afgrænse uenigheden til et spørgsmål om, hvorvidt

virksomhederne er gode nok til at selv at foretage vurderingen af, om der er behov for ned-

skrivning af goodwill, eller om det alt andet lige giver et mere retvisende billede at foretage

løbende afskrivninger af goodwill for at imødegå den værdiforringelse, som antages at opstå

over tid.
Tabel over store danske virksomheder med goodwill poster80

Figur 7 - Egen tilvirkning

80 Baseret på de største danske virksomheder i Danmark målt på omsætning, ifølge
http://www.largestcompanies.dk/toplister/danmark/de-storste-virksomheder-malt-pa-omsaetning
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Ovenstående tabel specificerer nogle af Danmarks største virksomheder, målt på omsæt-

ning, herunder børsnoterede virksomheder på C20-indekset, som har indregnet goodwill i

balancen, i perioden 2010-2014. Derudover specificerer ovenstående liste, hvilken regn-

skabslovgivning, selskabernes årsrapport er aflagt efter, samt den bogførte værdi af goodwill

for regnskabsåret 2014.

Da ikke alle af ovenstående selskaber har offentliggjort årsrapporten for 2015, tages der

udgangspunkt i regnskabsåret 2014 for alle selskaberne, således at perioden er sammenlig-

nelig.

Ovenstående selskaber er udvalgt med udgangspunkt i de 100 største virksomheder i Dan-

mark målt på omsætning, herefter på at selskabet skal have indregnet goodwill, og dernæst

på at analysen skal vise et varieret billede i forhold til brancher, virksomhedstype og regn-

skabslov, som årsrapporten aflægges efter.

Ifølge bilag 3 har vi med udgangspunkt i selskabernes årsrapporter for perioden 2010-2014

specificeret ovenstående selskabers udvikling i goodwill, hvor meget der er nedskrevet eller

afskrevet på denne goodwill, afhængig af regnskabslov, samt hvordan den finansielle udvik-

ling for selskaberne har været i denne periode. Disse oplysninger vil vi anvende til yderligere

analyse, i relation til foregående gennemgang af de interviewede kilders holdning til årlig

nedskrivningstest kontra årlige afskrivninger.

6.1 Foretagne af- og nedskrivninger af goodwill
Ifølge bilag 3 har vi for selskaberne specificeret på foregående side opgjort følgende para-

meter for perioden 2010-2014:

● Bogført værdi af goodwill pr. regnskabsårets udløb

● Værdi af de foretagne nedskrivninger af goodwill, i tilfælde af årsrapport aflagt ifølge

IFRS

● Værdi af de foretagne afskrivninger på goodwill, i tilfælde af årsrapport aflagt ifølge

ÅRL

● Resultat af driftsaktiviteten før af- og nedskrivninger

● Resultat af driftsaktiviteten efter af- og nedskrivninger

Oversigterne i bilag 3 er opgjort på koncern- eller selskabsniveau, for de udvalgte selskaber,

hvorfor vi er opmærksomme på at dette ikke kan anvendes som en entydig indikation på

behovet for nedskrivning af goodwill. Vi vil derfor i det kommende afsnit belyse den underlig-

gende udvikling i selskaberne med udgangspunkt i selskabernes årsrapporter for nærmere

at belyse, om der kunne være indikationer på yderligere behov for nedskrivning af goodwill.
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Carlsberg
Ifølge bilag 3 har Carlsberg i perioden 2010-2014 foretaget nedskrivning af goodwill en

gang, i 2011, hvor der blev foretaget en nedskrivning på 91 mio. kr. af den samlede bogførte

værdi af goodwill på 52.997 mio. kr. (efter nedskrivning).

Nedskrivningen af goodwill i 2011 relaterer sig til Carlsberg Uzbekistan og argumenteres på

årsrapportens s. 79 med “vanskelige markedsbetingelser og dårlige resultater”. Som beskre-

vet i afsnittet ”Fordele og ulemper, ÅRL kontra IFRS” har Carlsberg efterfølgende i 2015

foretaget nedskrivning af goodwill relateret til det kinesiske marked. Da denne del af analy-

sen fokuserer på udviklingen i årene 2010-2014, vil der ikke blive foretaget yderligere gen-

nemgang heraf, i denne henseende.

Ifølge årsrapporten for 201481 foretages nedskrivningstest af goodwill på følgende niveauer

(CGU’er): Vesteuropa, Østeuropa og Asien testes på subregionale niveauer.

Ved gennemgang af årsrapporterne for perioden 2010-2014 kan det konstateres, at “Opera-

ting profit before special items” overordnet set er positive i ovenstående regioner, og dermed

er der ingen umiddelbare indikationer på behov for nedskrivning i denne henseende. Som

tidligere beskrevet i forbindelse med gennemgang af interview med Jørgen Blom kan der på

trods af de udførte nedskrivningstests, fortsat være underliggende indikationer på yderligere

behov for nedskrivning af goodwill, da dette også afhænger af niveauet for CGU’erne, som

testes for nedskrivning. Ifølge gennemgangen tidligere i opgaven pointerede Jørgen Blom

bl.a. Carlsberg og den manglende nedskrivning af goodwill relateret til Rusland. Dette kan i

dette tilfælde skyldes, at selve nedskrivningstesten er foretaget på overordnet niveau for

Østeuropa, og at der dermed kan være øvrige markeder i denne region, som kompenserer

for evt. nedskrivningsbehov. Dog bør det antages, at Rusland qua landets og markedets

størrelse alt andet lige udgør hovedparten af Østeuropa for Carlsberg, og at en nedskriv-

ningstest foretaget for Østeuropa dermed må antages hovedsageligt at afdække Rusland, i

dette tilfælde.

ISS
Ifølge bilag 3 har ISS i perioden 2010-2014 foretaget nedskrivninger for i alt 3.257 mio. kr.

og pr. regnskabsåret 2014 udgør den bogførte værdi af goodwill 22.796 mio. kr.

Ved udarbejdelse af nedskrivningstests definerer ISS hvert land i koncernen som en selv-

stændig CGU82, da de vurderer, at dette er det laveste punkt i koncernen for CGU’er, hvor

goodwill og kundekontrakter kan blive monitoreret med rimelig sikkerhed. I 2014 blev der

foretaget en samlet nedskrivning af goodwill på 448 mio. kr., hvoraf 420 mio. kr. relateres til

nedskrivning grundet nedskrivningstest og 28 mio. kr. grundet frasalg af virksomheder. Den

81 Ifølge årsrapporten for Carlsberg 2014 s. 87
82 Ifølge årsrapporten for ISS A/S 2014, s. 114
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primære del af nedskrivningen grundet nedskrivningstest i 2014 relateres til nedskrivnings-

test af Holland, som samlet udviser en negativ værdi af nettoaktiver (højere kortfristet gæld,

end kortfristede tilgodehavender). Tidligere år har nedskrivning af goodwill eksempelvis væ-

ret udløst af en nedskrivning på 400 mio. kr. relateret til ISS Frankrig, grundet opdaterede

forretningsplans forudsætninger83, og i 2010 vedrører nedskrivningen af goodwill på i alt 938

mio. kr., primært ISS Grækenland (329 mio. kr.) og ISS Frankrig (335 mio. kr.). Nedskrivnin-

gen vedrørende ISS Grækenland var primært båret af markedsvilkårene i landet samt en

væsentlig stigning i diskonteringssatsen, som resulterede i denne nedskrivning. I lighed med

den yderligere nedskrivning vedrørende ISS Frankrig i 2013, relaterede nedskrivningen i

2010 sig også til ændringer i forretningsplanen, herunder en forlængelse af turnaround-

processen, i forhold til tidligere forventninger hertil.84

Det har i forbindelse med gennemgangen af årsrapporterne for årene 2010-2014 ikke været

muligt at følge den økonomiske udvikling på det samme CGU-niveau, som nedskrivningste-

sten for ISS er foretaget på. Dog er det konstateret, at den økonomiske udvikling i selskabet

både på overordnet niveau samt på de underliggende regioner, f.eks. Vesteuropa, Norden,

Asien osv., har været generelt positive resultater i ovenstående periode, hvorfor der ikke

vurderes, at være yderligere umiddelbare indikationer på behov nedskrivning af goodwill.

TDC
Som vist i bilag 3 er der i perioden 2010-2013 har TDC ikke foretaget nedskrivninger af

goodwill, først i 2014 foretages der en nedskrivning på 283 mio. kr. Den bogførte værdi af

goodwill i 2014 udgjorde 22.004 mio. kr. (efter nedskrivninger).

Nedskrivningstest af goodwill foretages i det konsoliderede regnskab for TDC ved allokering

af goodwill til koncernens CGU’er, baseret på driftssegmenterne i koncernens interne mana-

gement rapportering. Ifølge årsrapporten for 2014 relaterer nedskrivningen af goodwill sig til

CGU’en TDC Norge, grundet en reduceret forventning til cashflowet fra denne CGU, grundet

stigende priskonkurrence på hovedmarkedet for TDC Norge, Operatørtjenester (operator

services).85 Ved gennemgang af årsrapporterne for 2010-2014 er der ikke umiddelbare indi-

kationer på, at nedskrivningen vedrørende TDC Norge burde være foretaget tidligere, da

både markedsandele og udvikling i omsætning for TDC Norge ligger på niveau hen over

årene 2010-2013. Fra 2013 til 2014 ses dog et fald i både omsætning (-1,7%), bruttoresultat

(-7,5%) og resultat før afskrivninger (EBITDA, -14,8%)86, hvorfor det ud fra de tilgængelige

oplysninger om selskabet fremstår, at nedskrivningen er foretaget rettidigt.

83 Ifølge årsrapporten for ISS A/S 2014, s. 114-117
84 Ifølge årsrapporten for ISS A/S 2010, s. 91-92
85 Ifølge årsrapporten for TDC A/S 2014, s. 75-78
86 Ifølge årsrapporten for TDC A/S 2014, s. 17
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Falck Holding A/S
Ifølge bilag 3 er der i Falck Holding A/S ikke foretaget nedskrivning af goodwill i perioden

2011-2014. Den bogførte værdi af goodwill i 2014 udgjorde 10.516 mio. kr.

Nedskrivningstest i Falck Holding A/S foretages med udgangspunkt i de fire definerede

CGU’er, Redning, Assistance, Healthcare og Safety Services.87

Ved gennemgang af selskabets årsrapporter for perioden 2011-2014 kan det konstateres, at

der for de fire ovenstående CGU’er generelt er positiv vækst, primært organisk vækst, samt

positive resultater for hver af de enkeltstående CGU’er, hvorfor der udefra set, med ud-

gangspunkt i selskabets årsrapporter, ikke vurderes at være tegn på behov for nedskrivning

af den indregnede goodwill.

Danfoss A/S
Som vist i bilag 3, er der i perioden 2010-2014, foretaget en samlet nedskrivning af den ind-

regnede goodwill i Danfoss A/S på 3 mio. kr., hvilket er foretaget i 2010. I 2014 udgjorde den

bogførte værdi af goodwill 9.957 mio. kr.

Nedskrivningstest af goodwill i Danfoss A/S foretages med udgangspunkt i de divisioner,

som repræsenterer det laveste niveau i koncernen for CGU’er. Da opkøbte virksomheder og

aktiviteter fusioneres ind i koncernen, hurtigst muligt efter opkøbet, er det ikke muligt at fore-

tage nedskrivningstesten, på den opkøbte virksomheder eller aktivitet, som CGU.88 Ifølge

årsrapporten for 2014 er definitionen af CGU’er foretaget på selskabsniveau, i koncernen,

eksempelvis Danfoss Power Electronics, Danfoss Heating Solutions osv.

Nedskrivningen af goodwill i 2010, på 3 mio. kr. relaterer sig til frasalg af kompressoraktivite-

ten i Danfoss A/S, hvorfor der ikke er tale om resultat af nedskrivningstesten, men i stedet

for nedskrivning til dagsværdi i forbindelse med frasalget.

Ved gennemgang af selskabets årsrapporter for perioden 2010-2014 og den finansielle ud-

vikling i selskabet på både koncernniveau og på underliggende geografiske niveauer kan det

konstateres at der generelt har været positive resultater og vækst i selskabet i ovenstående

periode, hvorfor der udefra set ikke er umiddelbare indikationer på manglende nedskrivnin-

ger af goodwill.

87 Ifølge årsrapporten for Falck Holding A/S 2014, s. 42-43
88 Ifølge årsrapporten for Danfoss A/S 2014, s. 77
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Danske Bank A/S
Ifølge bilag 3 er der i perioden 2010-2014 foretaget nedskrivning af goodwill for samlet 9.260

mio. kr. i Danske Bank A/S. Heraf er hovedparten (9.099 mio. kr.) foretaget i 2014, resulte-

rende i en bogført værdi af goodwill på 9.453 mio.kr.

Nedskrivningstest i Danske Bank A/S foretages ved allokering til CGU’er på det niveau

hvorpå ledelsen monitorerer investeringerne. I Danske Bank er CGU’erne delt op på følgen-

de måde: Retail Banking Finland, Personal Banking Finland, Business Banking Finland,

Business Banking Estonia, Personal Banking N. Ireland, C&I General Banking, C&I Markets,

Danske Capital og Others.

I 2014 er den samlede nedskrivning på 9.099 mio. kr. relateret til Personal Banking Finland

(3.493 mio. kr.), Business Banking Finland (1.501 mio. kr.), Business Banking Estonia (2.058

mio. kr.) og Personal Banking N. Ireland (2.046 mio. kr.).89

Nedskrivningerne af goodwill i henholdsvis Personal Banking Finland og Business Banking

Finland relaterer sig til en forværring af de langsigtede forventninger til økonomien i Finland,

det samme gør sig gældende for Business Banking Estonia, hvor nedskrivningen på 2.058

mio. kr. resulterer i, at goodwill for denne CGU vil være fuldt afskrevet.

Nedskrivningen af goodwill for Personal Banking N. Ireland relaterer sig i lighed med oven-

stående nedskrivninger til forværring af den økonomiske situation i Nordirland. I denne hen-

seende kan man stille spørgsmålstegn ved, om nedskrivningen af goodwill relateret til Dan-

ske Banks forretning i Nordirland er foretaget rettidigt, da selskabet i deres offentliggørelse

af resultatforventning til 2012, skrev følgende: “Den irske økonomi vil stadig være ramt af struktu-

relle udfordringer, og det økonomiske klima giver usikkerhed om det fremtidige nedskrivningsbehov.

Ligeledes er udviklingen på det nordirske ejendomsmarked for udlejning og developere usikkert. Kon-

cernen vurderer derfor, at nedskrivningerne i Irland og Nordirland i det mindste i de kommende kvar-

taler forbliver på et højt niveau.”90. I årsrapporten for 2012 er der ikke foretaget nedskrivning af

goodwill relateret til aktiviteten i Nordirland, men der omtales i stedet, at den økonomiske

situation fortsat er vanskelig, og at

“Mindre forværringer i forudsætningerne for Bankaktiviteter Baltikum og Bankaktiviteter Nordirland

kan medføre et nedskrivningsbehov”91.

Denne udvikling i hvordan og hvornår nedskrivningen af goodwill i Danske Bank er foretaget,

bekræfter dermed udtalelserne fra Jørgen Blom, tidligere i opgaven, om at nedskrivninger på

goodwill ikke altid kommer rettidigt, og at det er svært for revisor at have en objektiv modsat-

rettet holdning end ledelsen.

89 Ifølge årsrapporten for Danske Bank A/S 2014, s. 87-88
90 Ifølge offentliggjort resultatforventning 2012, på Danske Banks hjemmeside,
https://www.danskebank.com/da-dk/ir/regnskaber/Pages/ResultatforventningerQ12012.aspx
91 Ifølge årsrapporten for Danske Bank A/S 2012, s. 88
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DSV A/S
Som vist i bilag 3 har DSV A/S ikke foretaget nedskrivninger af den bogførte goodwill i peri-

oden 2010-2014. Den bogførte værdi af goodwill i 2014 udgør 7.982 mio. kr.

Nedskrivningstest foretages i DSV A/S ved allokering af værdien af goodwill til koncernens

CGU’er, defineret ud fra den ledelsesmæssige struktur og det interne økonomisystem.

CGU’erne til brug for nedskrivningstest i DSV udgør Air & Sea og Road og Solutions.92

Ved gennemgang af selskabets årsrapporter for perioden 2010-2014 er der ingen umiddel-

bare forretningsmæssige indikationer på nedskrivningsbehov, da de ovennævnte CGU’er

har positive resultater gennem hele den analyserede periode.

Novo Nordisk Fonden
Ifølge bilag 3 er der i perioden 2010-2014 foretaget nedskrivning af goodwill i Novo Nordisk

Fonden for i alt 207 mio. kr. Den bogførte værdi af goodwill udgør efter nedskrivninger i 2014

5.809 mio. kr.

Hovedparten af den samlede nedskrivning på 207 mio. kr. af goodwill er foretaget i 2014,

hvor der er foretaget en nedskrivning på i alt 179 mio. kr.

Nedskrivningstest i Novo Nordisk Fonden foretages ved allokering af goodwillværdien til

underliggende CGU’er. Som beskrevet nedenfor er disse CGU’er identificeret som de under-

liggende selskaber (koncerner), der indgår i koncernregnskabet for Novo Nordisk Fonden.93

Nedskrivningen i 2014 i Novo Nordisk Fonden relaterer sig til Xellia-koncernen, hvor der

grundet ændrede strategiske planer ikke forventes at blive genereret de tidligere forventede

pengestrømme.94 Ved gennemgang af årsrapporten for 2014, for Xellia Holdco A/S, er det

konstateret, at der er tale om et selskab, som er stiftet i 2012. Selskabet gav i første regn-

skabsår (2012/13) et underskud på 4.232 t.USD. og i andet regnskabsår (2014) et under-

skud på 282.809 t.USD., primært grundet nedskrivning af investering i datterselskaber på

227.294 t.USD. Da der er tale om nedskrivning af goodwill relateret til et relativt nystiftet sel-

skab, vurderes der ikke at være umiddelbare tegn på, at nedskrivningen ikke er foretaget

rettidigt, da aktiviteten i selskabet relateret til nedskrivningen var relativt begrænset i perio-

den før nedskrivningen.

Coop Danmark A/S
Som illustreret i bilag 3 udgør den bogførte værdi af goodwill i Coop Danmark i 2014 0 kr. I

løbet af den gennemgåede periode, 2010-2014, har Coop dog haft tilgang af goodwill for i alt

7 mio.kr., hvilket efterfølgende er fuldt afskrevet.

92 Ifølge årsrapporten for DSV A/S 2014, s. 58
93 Ifølge årsrapporten for Novo Nordisk Fonden 2014, s. 45
94 Ifølge årsrapporten for Novo Nordisk Fonden 2014, s. 55
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Ifølge anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for Coop Danmark A/S, 2014, s. 37, afskri-

ves goodwill lineært over den økonomiske levetid, som maksimalt udgør 20 år. I ovenståen-

de tilfælde er goodwill afskrevet inden for 5 år, hvorfor det ikke er påkrævet for Coop at ar-

gumentere yderligere for den anvendte afskrivningsperiode, i overensstemmelse beskrivelse

i afsnittet ”Hvordan foretages efterfølgende måling?”.

Den primære del af goodwill i denne periode er opstået i 2010, med en tilgang på 5 mio.kr.

Der er i årsrapporten for 2010 ikke oplyst nærmere om, hvad denne goodwill vedrører, men

som omtalt ovenfor er håndteringen af den efterfølgende måling, herunder afskrivning, af

goodwill foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i ÅRL.

Bestseller A/S
Som vist i bilag 3 har Bestseller i perioden afskrevet på deres goodwill fra en bogført værdi

på 121 mio.kr. i 2010 til 27 mio.kr. i 2014. Ifølge årsrapporten for 2014 er Besteller’s anvend-

te regnskabspraksis for goodwill, at denne afskrives systematisk over den forventede øko-

nomiske levetid, ud fra en individuel vurdering, dog maksimalt over 20 år. Der er i årsrappor-

ten ikke oplyst nogen argumentation for afskrivning af goodwill over en længere periode end

5 år, hvorfor det må antages, at afskrivningsperioden for den indregnede goodwill ikke over-

stiger 5 år. Ved gennemgang af selskabets årsrapporter for perioden 2010-2014 er det kon-

stateret, at der både har været tilgange og afgange relateret til goodwill i løbet af perioden.

Ovenstående antagelse af afskrivningsperioden af goodwill over maksimalt 5 år vurderes

derfor som værende korrekt, da de gennemsnitlige afskrivninger af goodwill i perioden udgør

40 mio.kr. om året.

6.2 Delkonklusion
Ifølge citaterne på de foregående sider har vi i denne henseende også modtaget besvarelser

fra vores kilder, som ligger i midten af spændet mellem for og imod afskrivninger på good-

will.

Eksempelvis i form af svaret fra Casper Hamilton, EY, som påpeger, at begge regnskabs-

lovgivninger er generelt accepteret i relation til at give et retvisende billede af regnskabet,

hvorfor det dermed ikke entydigt kan konkluderes, at det giver et mere retvisende billede at

afskrive på goodwill fremfor at foretage årlig nedskrivningstest.

Som vist i den foregående gennemgang af de 10 udvalgte danske selskaber, på tværs af

brancher, typer af virksomhed og anvendt regnskabslovgivning, er der stor forskel på, om

virksomhederne har foretaget nedskrivning af goodwill, hvor mange gange det er foretaget

over den analyserede periode, samt hvor lavt CGU-niveau i koncernen eller selskabet, ned-

skrivningstest foretages på.
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Eksempelvis har Carlsberg kun foretaget nedskrivning af goodwill en gang i perioden fra

2010-2014, hvor nedskrivningstesten foretages på relativt høje organisatoriske niveauer, i

form af regioner, som eksempelvis Vest- og Østeuropa. Omvendt har eksempelvis ISS fore-

taget årlige nedskrivninger i samme periode, med en gennemsnitlig årlig nedskrivning på

650 mio.kr., hvor deres nedskrivningstest foretages på lavere CGU-niveauer i form af et en-

keltstående land i koncernen, som dog også kan argumenteres for at være et relativt højt

niveau, sammenlignet med det CGU-niveau som goodwillen reelt opstår på.

I denne sammenligning skal man selvfølgelig være opmærksom på, at der er relativt store

forskelle på branchevilkårene mellem ISS og Carlsberg, men det giver dog en indikation af,

hvor stor en forskel det kan gøre, i forhold til hvilket niveau nedskrivningstesten foretages

på, også i relation til det tidligere omtalte med Jørgen Blom, hvor netop dette forhold var en

af hans primære pointer.

I samme omtale, tidligere i opgaven, af interviewet af Jørgen Blom blev også omtalt, hvorvidt

nedskrivningerne af goodwill bliver foretaget rettidigt (timely). I denne henseende har vi i

foregående gennemgang belyst et eksempel, i form af Danske Bank, hvor man i 2012 omtal-

te muligheden for nedskrivning af goodwill relateret til forretningen i Nordirland, men hvor

nedskrivningen først blev foretaget i 2014. Man kan i sådan et tilfælde selvfølgelig stille

spørgsmålstegn ved, om denne nedskrivning er foretaget rettidigt, men som Jørgen Blom

også nævner i vores interview af ham, citeret tidligere i opgaven, er det svært for f.eks. sel-

skabets revisor at have en objektiv modsatrettet holdning end selskabets ledelse, i denne

henseende.

Ovenstående gennemgang beskriver også, hvordan store virksomheder, som aflægger års-

rapport i overensstemmelse med ÅRL, har foretaget afskrivninger af goodwill i perioden

2010-2014. I begge tilfælde har de to selskaber omtalt i anvendt regnskabspraksis, at good-

will afskrives over maksimalt 20 år, men ikke argumenteret yderligere for en afskrivningspe-

riode over 5 år, da goodwill i begge selskaber er afskrevet inden for en 5-årig periode.

I relation til hvad der giver det mest retvisende billede, er der i denne henseende ikke noget

entydigt svar, særligt i relation til at både ÅRL og IFRS er generelt accepteret som regn-

skabslovgivninger, som giver et retvisende billede af årsrapporten, jf. vores interview med

Casper Hamilton, EY.

Man kan dermed sige, at der i denne henseende ikke kan gives et entydigt svar på, hvad der

giver det mest retvisende billede af årsrapporten, da dette også afhænger af øjnene, som

ser, og holdningen til de to regnskabslovgivninger. Den foregående gennemgang af håndte-

ring af goodwill i forskellige typer virksomheder på tværs af aflæggelse af årsrapport efter

ÅRL og IFRS viser dog, at det enkelte selskabs definition af CGU’er gør en væsentlig forskel

i relation til, hvor ofte der foretages nedskrivninger af goodwill, i tilfælde af selskaber som

aflægger årsrapport efter IFRS. Tilsvarende vil man dog kunne argumentere for, at selska-
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ber, som håndterer goodwill i overensstemmelse med ÅRL, ikke tilpasser afskrivningerne af

goodwill til den faktiske økonomiske levetid af goodwill.

I den foregående analyse er eksempelvis vist eksempler i form af Coop Danmark og Best-

seller på goodwill, som afskrives over maksimalt 5 år, hvilket man vil kunne argumentere er

relativt kortsigtet, set i forhold til virksomhedernes type, og den forventede levetid af de to

forretninger, herunder virksomheder som opkøbes til fusion med selskaberne.

Vi vil derfor i det kommende afsnit se nærmere på de overvejelser, som pågår, samt gen-

nemførte ændringer, i relation til goodwill ifølge ÅRL og IFRS, samt hvorledes behandlingen

af goodwill ser ud til at blive fremadrettet.

7. Kommende ændringer af ÅRL og mulige ændringer af
IFRS

7.1 Analyse af Post Implementation Review
I dette afsnit vil vi på baggrund af viden opnået tidligere i opgaven, interviews med relevante

fagpersoner samt fokus på artiklen "Post-implementation Review95 of IFRS 3 business Com-

binations"96 foretage en analyse af fire hovedpunkter, som omfatter: beskrivelse af en virk-

somhed, separat indregning af immaterielle anlægsaktiver, efterfølgende indregning og må-

ling af goodwill og effektivitet og kompleksitet af nedskrivningstest af goodwill.

7.1.1 Beskrivelse af en virksomhed
Som det tidligere er nævnt i opgaven, kan det at vurdere en transaktion, om det reelt om-

handler en virksomhed, så den derved opfylder kravene for IFRS 3, eller om der er tale om

en aktivitet, og derved ikke opfylder kravene for IFRS 3 giver visse udfordringer. I bogen

"Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS", af Jan

Fedders og Henrik Steffensen, beskrives dette som en vanskelig proces, og sondringen her-

af er mindst lige så vanskelig i praksis97.

95 Efterfølgende benævnt som PIR
96 “Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations”, udgivet i 2015, af International
Accounting Standards Board ASB
97 “Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS”, 4. udgave 2012,
side 753-754, af Jan Fedders og Henrik Steffensen
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Med udgangspunkt i PIR var der en række problemstillinger. Nedenfor fremgår der en kort

beskrivelse af udvalgte problemstillinger98:

● Definitionen af en virksomhed under IFRS 3 er meget bred, det indeholder meget

begrænsede retningslinjer for, hvornår der er tale om køb af en virksomhed eller køb

af aktiver.

● IFRS 3 er ikke klar i deres definition af en virksomhed, når den købte virksomhed ik-

ke skaber omsætning.

● Begrebet "markedsaktør" er ikke defineret under IFRS 3, hvilket skaber udfordringer,

da der i nogle sager vil kunne være aktiver, som vil kunne defineres som en virksom-

hed for en specifik gruppe af markedsaktører, såfremt det er muligt at indarbejde dis-

se aktiver i deres processer, hvorimod de samme aktiver, ikke kan defineres som en

virksomhed for andre markedsaktører.

Det fremgår tydeligt af ovenstående, samt hvad Jan Fedders og Henrik Steffensen beskriver

i deres bog, at det er yderst vanskelig at definere en virksomhed. IFRS vil som et tiltag for at

få denne proces forbedret foretage yderligere undersøgelser for at finde ud af, om der er

mulighed for at foretage uddybende beskrivelser af dette.

7.1.2 Separat indregning af immaterielle anlægsaktiver
Som det tidligere er nævnt i opgave er der forskel på indregningen af aktiver og forpligtelser i

forhold til om det er efter ÅRL eller IFRS, hvilket kan have en betydning for den beregnede

goodwill, som opstår i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. Dette afsnit vil bely-

se nogle af de synspunkter, som er fremstillet i PIR samt vores interview om, hvorledes se-

parat indregning af immaterielle anlægsaktiver såsom kundelister brands osv. skaber værdi

for virksomheden.

Med udgangspunkt i PIR99 er der delte meninger om, hvorvidt dette skaber værdi for virk-

somheden. I forhold til deltagerne i PIR er der nogle, som ikke understøtter denne praksis,

da den efter deres mening er meget subjektiv og derved tilgodeser de fordele, virksomheden

kan opnå ved en virksomhedssammenslutning. De mener desuden, at disse immaterielle

anlægsaktiver kun burde indregnes, såfremt der er et marked for dem. Andre deltagere un-

derstøtter dog denne praksis, da det efter deres mening giver en indsigt, i hvorfor virksom-

heder køber andre virksomheder, da det hjælper med at give en forståelse af de købte dele

samt deres primære aktiver, herunder de værdiskabende egenskaber. Begge parter er dog

98 “Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations”, udgivet i 2015, af International
Accounting Standards Board ASB, s. 17
99 “Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations”, udgivet i 2015, af International
Accounting Standards Board ASB, s. 19
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enige om, at der er en række udfordringer i forbindelse med indregning og måling af disse

typer af immaterielle anlægsaktiver, herunder100:

● Mange immaterielle anlægsaktiver er unikke, hvorfor det er svært at identificere og

værdiansætte disse

● De bliver ofte handlet sammen med andre aktiver, hvilket medfører at det er svært at

beskrive et marked for dem.

● Værdiansættelsesmetoder er komplekse og ofte subjektive. I vurderinger af sådanne

immaterielle anlægsaktiver er virksomheder ofte er meget positive omkring fremtiden,

hvilket ikke altid er den reelle virkelighed.

● Ligeledes er levetiden for denne type aktiver svær at bestemme.

IFRS, som står for udarbejdelsen af PIR, har som svar herpå udtalt, at dette skal undersø-

ges nærmere, herunder om de skal indgå som en undergruppe til goodwill, og hvorledes der

kan tilføjes yderligere vejledning i forhold til ovennævnte problemstillinger.

I relation til ovenstående udtaler Jørgen Blom, EY101

"En af de væsentligste ulemper ved goodwill under IFRS har været alt for meget fokus på allokering til

goodwill fremfor til andre aktiver. Herunder alt for overordnede allokeringsmetoder i IAS 36 af goodwill

til CGU’er eller grupper af CGU’er."

Citatet er med til at underbygge førnævnte problemstilling ved udfordringer med identifikati-

on af de immaterielle anlægsaktiver.

Til samme punkter svarer Casper Hamiliton, EY102

"Under IFRS 1 to metoder for behandling af goodwill, der er afskrevet på. Hovedreglen er, at regn-

skabsaflægger skal gå tilbage på købstidspunkter, hvor goodwill blev identificeret, og foretage en ny

købesumsallokering efter IFRS. Denne nye ”IFRS” goodwill skal der så ikke afskrives på, men testes

for impairment."

Dette citat er med til at underbygge førnævnte problemstilling om at virksomhederne ofte har

meget subjektive holdninger, som har til formål at tilgodese virksomheden, sammenholdt

med hvad der reelt set er mest korrekt.

Som det fremgår af teksten for PIR og de afholdte interviews, er der generel enighed om, at

der er en række udfordringer med separat indregning af disse typer af immaterielle anlægs-

aktiver. Dette fremgår også af Jørgen Bloms udtalelse ovenfor. Identifikationen af immateri-

elle anlægsaktiver er en stor udfordring, da virksomheder har svært ved at udskille immate-

100 “Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations”, udgivet i 2015, af International
Accounting Standards Board ASB, s. 19
101 Bilag 2
102 Bilag 2
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rielle anlægsaktiver, når de først er allokeret til goodwill. Det er i denne sammenhæng rele-

vant at bemærke, at IFRS vil foretage yderligere undersøgelser mht., hvorledes det er muligt

at lave undergrupper til goodwill, samt udarbejde yderligere vejledninger til, hvordan dette

kan gøres.

En anden væsentlig pointe, som Casper Hamilton også underbygger med hans citat, er, at

de manglende retningslinjer og vejledninger gør det muligt for virksomheder at foretage sub-

jektive vurderinger, som derved tilgodeser virksomheden. Dette kan eksempelvis være ved

en meget positiv vurdering af virksomhedens fremtidige drift.

Det er i denne sammenhæng svært for eksterne parter, herunder selskabets revisor, at

komme med et modsvar til disse, da virksomheden i langt de fleste tilfælde vil have en større

viden inden for det specifikke område, som de arbejder med, og dermed kunne opstille en

forventning til den fremtidige drift, som er svær at argumentere mod, eksempelvis for sel-

skabets revisor.

7.1.3 Efterfølgende indregning og måling af goodwill
Til spørgsmålet omkring den efterfølgende indregning og måling af goodwill i PIR er der del-

te meninger om, hvordan dette skal gøre, og om der burde foretages ændringer til den nu-

værende tilgang med årlig nedskrivningstest. Den del af parterne, som mener, at den nuvæ-

rende tilgang er mest retvisende, begrunder det med bl.a.

● Skyldes den er nyttig i relation til at identificere den betalte "kapital" for hvad der er

anskaffet" og derved kunne beregne forrentningen af denne kapital.

● Det hjælper til at verificere, om tilgangen (virksomhedssammenslutningen) bibringer

værdi som forventet.

Ydermere mener de, at informationsværdien af den foretagne nedskrivningstest af goodwill

er værdifuld, da den har en bekræftede værdi.

Den anden del af parterne foretrækker, at der bliver foretaget en reetablering af afskrivnin-

gerne på goodwill, dette begrundes bl.a. med følgende103:

● Goodwill skabt gennem en virksomhedssammenslutning bliver erstattet med internt

oparbejdet goodwill over tid.

● Vurdering af goodwill-levetid er lige så svært at vurdere som vurderingen af levetiden

for andre immaterielle anlægsaktiver

● Goodwill er betalt, så før eller senere burde denne ramme resultatopgørelsen.

103 “Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations”, udgivet i 2015, af International
Accounting Standards Board ASB, s. 19-21
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Herudover var der mange af begge parter, som foreslog en både af- og nedskrivningsmeto-

de, hvor der kun skulle foretages nedskrivningstest, såfremt der var indikatorer på nedskriv-

ningsbehov, som vil være i lighed med ÅRL.

PIR beskriver også, at der er akademiske beviser for ovenstående påstande:
"The academic evidence points to some managers using their discretion in recognising impairment in

ways that are potentially favourable themselves. Taken together, the evidence suggests that for IFRS

entities although there is some evidence of managerial discretion regarding the amount and timing of

impairment recognition, other evidence suggest that the IFRS impairment model is operating effecti-

vely"104

I relation til ovenstående nævner Jørgen Blom, EY105, at han kan se en klar fordel i at afskri-

ve goodwill over tid som det bliver gjort under ÅRL, dette begrunder han med, at
 "nedskrivninger på goodwill ofte opstår på nogle mærkelige tidspunkter, om end de overhovedet op-

står. Virksomhederne kæmper med alle midler for at undgå nedskrivninger."

Hvorimod Rasmus Rissager Eriksen, PwC106 modsat mener, at det giver et mere retvisende

billede, at vurdering af goodwill bliver foretaget på den nuværende måde, hvilket begrundes

med følgende:
" at afskrivning af goodwill risikerer at blive en arbitrær fordeling af goodwill over årene. Tilsvarende er

det svært at matche afskrivningerne på goodwill til den økonomiske gevinst goodwill giver, eftersom

det er meget svært at måle den værdi, goodwill generer over tid."

Overordnet set har ovenstående vist, at der er forskellige holdninger til, hvordan goodwill

burde indregnes og måles fremadrettet, og begge sider har gode argumenter. Som det

fremgår af PIR-analyse er dette et område, som der er højt fokus på, og som de fremadrettet

vil arbejde videre med, herunder om der skal udvikles en model med en blanding af af- og

nedskrivninger samtidig med, at informationsværdien, som opstår ved foretagelse af en ned-

skrivningstest, ikke forsvinder.

104 “Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations”, udgivet i 2015, af International
Accounting Standards Board ASB, s. 21
105 Bilag 2
106 Bilag 2
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7.1.4 Effektivitet og kompleksitet af test af nedskrivningstest for goodwill
I forhold til spørgsmålet vedrørende nedskrivningstest af goodwill er der bred enighed i PIR

om, at dette ofte er en kompleks, tidskrævende og omkostningstung proces, samt at denne

indeholder væsentlige skøn. Nedenstående punkter er en kort opsummering af de dele af

processen, som kan forbedres, eller hvor der er en bekymring107:

● Selve omkostningen, som opstår i forbindelse med udførelse af nedskrivningstesten,

samt det forhold at der skal foretages nedskrivningstest årligt, selvom der ikke fore-

ligger indikatorer for nedskrivningsbehov.

● Bekymringer i forbindelse med højere grad af subjektive vurderinger brugt i Residual

modellen

● Udfordring og subjektive holdninger ved allokering af goodwill til rette CGU'er for

nedskrivningstesten formål

Ovenstående bekymringer/forbedringer bliver bekræftede i de foretagne interviews, hvor

bl.a. Jørgen Blom, EY108 nævner i forlængelse af svar i interview:
"Og sidst men ikke mindst er der jo forudsætningerne i impairmenttesten som giver anledning til ud-

fordringer. Det er svært rent objektivt for fx revisorer at være klogere end ledelsen og derved sætte

sig på hælene i forhold til hvad ledelsen tror på at der sker i overmorgen. Her er der efter min opfattel-

se behov for mere objektive regler".

Michael Sten Larsen, KPMG109 påpeger også i vores interview af ham, at det er en ressour-

cekrævende proces.

Rasmus Rissager Eriksen, PwC110 fortæller i forbindelse med vores interview, at dette er en

omkostningstung proces.

Baseret på analyse foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af PIR samt vores interviews

leder dette hen mod den samme konklusion, hvilket er, at processen har forbedringsmulig-

heder. Det fremgår også af IFRS’ svar på PIR-analyse, at de erkender, at nedskrivningste-

sten kan forbedres og at de vil undersøge denne nærmere.

107 “Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations”, udgivet i 2015, af International
Accounting Standards Board ASB, s. 21
108 Bilag 2
109 Bilag 2
110 Bilag 2



Side 68 af 102

7.1.5 Delkonklusion
I det foregående afsnit har vi haft fokus på at analysere fire udvalgte fokusområder, hvor vi

for hver især har set på de udfordringer og problemstillinger, som parterne i PIR har beskre-

vet, kombineret med de modtagne oplysninger fra vores interviews.

I forhold til "beskrivelsen af en virksomhed" belyser PIR-parterne nogle relevante områder,

hvorpå der kan foretages forbedringer. Det er vores opfattelse, at bl.a. beskrivelse af en

virksomhed under IFRS 3 er yderst bred, og at der ikke er reelle retningslinjer for, hvordan

dette skal beskrives. Som IFRS selv nævner i PIR er dette et område hvor de vil undersøge

mulighederne for at komme med mere specifikke beskrivelser fremadrettet. Dette vil være en

fordel, da mere specifikke beskrivelser vil øge forståelse af, om en given transaktion om-

handler salg af en virksomhed eller salg af en aktivitet.

Når vi kigger på separat indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver, er parterne i

PIR enige om, at der er en række udfordringer herved. De væsentlige udfordringer i denne

sammenhæng er for meget fokus på allokering af immaterielle anlægsaktiver til goodwill

frem for andre aktiver, og de manglende vejledninger og retningslinjer gør det muligt for virk-

somhederne at foretage subjektive vurderinger i forhold til værdiansættelsesmetoder, som i

sidste ende tilgodeser virksomheden.

Det er IFRS' opfattelse, at dette er et område, som der skal arbejdes videre med, og som det

fremgår af vores analyse, er vi enige i denne betragtning, da en eventuel løsning på disse

problemstillinger vil gøre det lettere for både interne og eksterne parter at forholde sig til

værdien af goodwill, samt øge sammenligneligheden mellem virksomheder.

I forhold til den efterfølgende indregning og måling af goodwill er der modstridende holdnin-

ger til hvorvidt, den nuværende metode er tilstrækkelig særligt i relation til, om der er behov

for at genindføre afskrivninger af goodwill, fremfor årlig nedskrivningstest. Man kan derfor i

denne henseende ikke give et entydigt svar på, om det vil være mest retvisende at ændre på

metoden for den efterfølgende indregning og måling af goodwill, da holdningerne hertil er

meget forskellige. Gennemgangen viser dog, at det er et ønske, at der bliver foretaget yder-

ligere analyser af, hvordan dette skal gøres fremadrettet. Dog vil dette være et område, hvor

det ikke er muligt at tilfredsstille alle parter, da der er tale om et område med mange forskel-

lige holdninger, som både er subjektivt og objektivt funderet, i relation til goodwill.

Der er dog bred enighed om, at processen for nedskrivningstesten har forbedringsmulighe-

der. Det fremgår også af IFRS’ svar på PIR-analysen, at de erkender at nedskrivningstesten

kan forbedres. Det kan derfor antages, at der i denne henseende er et tydeligt ønske om
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forbedringer af den årlige nedskrivningstest. Disse forbedringer vil eventuelt kunne forbedre

informationsværdien af testen, ydermere vil det være muligt at øge objektiviteten og derved

øge gennemsigtigheden heraf, hvis retningslinjerne for nedskrivningstest præciseres, såle-

des at nedskrivningstesten bliver foretaget på et så objektivt grundlag som muligt.

7.2 Ændringer til årsregnskabsloven 2016
I dette afsnit vil vi på baggrund af interviews med relevante fagpersoner, viden som er opnå-

et tidligere i opgaven, og tekster som beskriver ændringen i ÅRL 2016, foretage en analyse

af, hvordan de kommende ændringer som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 påvirker den

nuværende regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver, herunder fokus på goodwill

samt regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger, og hvordan forskellene mellem

ÅRL og IFRS for immaterielle anlægsaktiver herunder fokus på goodwill samt virksomheds-

sammenslutninger, påvirkes.

7.2.1 Ændringer til den nuværende ÅRL for immaterielle anlægsaktiver
I forhold til den nuværende regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver, vil vi som be-

skrevet i foregående afsnit, analyserer de ændringer som vi mener kan påvirke goodwill.

Dette drejer sig om følgende tre ændringer:

● Måling af immaterielle anlægsaktiver til dagsværdi

● Krav om løbende revurdering af restværdier

● Ophævelse af maksimumsgrænsen for afskrivninger på 20 år.

Som et led i at ÅRL bliver tilpasset bestemmelserne for IFRS, er det vedtaget, at immateriel-

le anlægsaktiver fremover har mulighed for at blive opskrevet til dagsværdi, såfremt de bliver

handlet på et aktivt marked. Indsigt i ÅRL111 beskriver et aktivt marked som følgende:
"Et aktivt marked er defineret som et marked, hvor transaktioner med aktivitet finder sted med til-

strækkelig hyppighed og i et tilstrækkeligt omfang til løbende at give prisfastsættelsesoplysninger"

Dette betyder, at goodwill i teorien vil kunne opskrives til dagsværdi. Dog vil dette yderst

sjældent opstå, da goodwill ikke bliver handlet på et marked, som kan defineres som et ak-

tivt marked.

En anden tilpasning til IFRS-lovgivningen vedrører krav om løbende revurderinger af rest-

værdier, hvilket betyder, at restværdien på alle immaterielle anlægsaktiver fremover skal

revurderes løbende som et regnskabsmæssigt skøn.

Dette vil betyde, at en eventuel goodwill restværdi, i teorien skulle vurderes som et regn-

skabsmæssigt skøn. Dette vil dog sjældent ske i praksis da ifølge IAS 38, skal restværdien

for immaterielle anlægsaktiver fastsættes til 0 kr.

111  “Indsigt i årsregnskabsloven” 2. udgave 2015/16, kapitel 10, side 217-223, af EY
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Den sidste tilpasning, vi har valgt at tage fat i forhold til ændringer af ÅRL, vedrører ophæ-

velse af maksimumsgrænsen for afskrivninger på 20 år. Ændringen går på, at immaterielle

anlægsaktiver fremadrettet skal afskrives over brugstiden, Endvidere vil dette betyde, at man

i praksis kan have immaterielle anlægsaktiver, som kan afskrives over 50 år, såfremt brugs-

tiden er sat hertil. Dog skal det ved immaterielle anlægsaktiver med særlig lang levetid be-

grundes, hvorfor denne er anvendt. I situationer, hvor brugstiden for de immaterielle an-

lægsaktiver ikke kan skønnes pålideligt, fastsættes denne til 10 år. Dette gør sig specielt

gældende for goodwill, hvor det kan være svært at fastætte en pålidelig brugstid.

Man kan dermed sige at de nye tiltag i ÅRL vedrørende afskrivningsperioden på immaterielle

anlægsaktiver vil skabe en mere ensrettet afskrivningsprofil i diverse virksomheder. Vi ser

dog også problemstillinger ved dette, jf. ÅRL § 53, stk. 2, okt. 1 b. Hvis afskrivningsperioden

for goodwill overstiger 5 år skal dette behørigt og fyldestgørende begrundes. Det kan derfor

være i selskabets interesse at skønne goodwill levetid som upålideligt, da man herved vil

kunne få en afskrivningsperiode på 10 år, hvilket alt andet lige kan betyde en forbedring i

deres resultat.

I forhold til vores interviews af relevante fagpersoner er det specielt her, de ser relevante

ændringer bl.a. Rasmus Risager Eriksen, PwC112

" Du vil få mindre forskel i ÅRL regnskabet og rapporteringen efter IFRS, hvis det vurderes, at GW har

en længere levetid end 20 år - så det kunne være interessant for virksomheder, der rapporterer videre

op til en moder, der aflægger efter IFRS"

Som Rasmus Risager Eriksen påpeger, kan det være relevant for en virksomhed at vurdere,

at goodwill skal afskrives over mere end 20 år, da dette vil betyde en mindre forskel mellem

ÅRL og IFRS, i tilfælde af at en virksomhed rapportere videre til et moderselskab som af-

lægger regnskab efter IFRS. Dette øger muligheden for mere subjektive holdninger fra virk-

somhedernes side, da de vil opnå en mere gunstig fordeling af afskrivningen og dermed

opnå et bedre resultat på kort sigt, da afskrivningsperioden kan forlænges og omkostningen

pr. år dermed reduceres. Dog vil dette alt andet lige give det samme resultat over tid, da der

er tale om tidsmæssig forskydning af afskrivningsomkostningerne.

At regnskabsbrugere ofte kigger på et her og nu billede er et incitament til, at sådanne æn-

dringer foretages, da resultatet vil blive forbedret her og nu. Dette leder os tilbage til konklu-

sionen opnået i forbindelse med gennemgangen af afsnittet ”Analyse af Post Impementation

Review, IFRS 3”, som går på, at det skaber udfordringer for 3. part, herunder revisor, i for-

hold til en gennemgang af en virksomheds vurderinger af f.eks. levetid for goodwill, da man

alt andet lige må antage, at virksomheden har et bedre grundlag for at foretage denne vur-

112 Bilag 2



Side 71 af 102

dering, i relation til forventning til den fremtidige udvikling i virksomheden og CGU’erne rela-

teret til den identificerede goodwill.

7.2.2 Ændringer til forskelle mellem ÅRL og IFRS
Vi har tidligere i opgaven beskrevet de forskelle, der på nuværende tidspunkt er mellem

regnskabspraksis for goodwill efter henholdsvis IFRS og ÅRL. I forhold til vores interviews

har vi netop stillet et spørgsmål til dette, hvoraf følgende relevante svar kan nævnes:

Jørgen Blom, EY113 nævner bl.a.:
"Det eneste der ligger fast er, at ÅRL 2016 fortsat kræver afskrivning på goodwill i modsætning til

IFRS. Jeg antager, at IFRS 3 PIR sandsynligvis godt kan ende med den samme løsning under IFRS."

Til samme spørgsmål svarer Michael Sten Larsen, KPMG114

"i den ideelle verden vil det betyde at goodwill bliver mindre ved køb af virksomheder under den nye

årl og dermed at forskellen mellem resultat og EK (= afskrivninger på goodwill) mellem dk gaap og

IFRS bliver mindre."

I forhold til ÅRL tilnærmelse til IFRS, er det hovedsagligt vedrørende førnævnte punkter for

måling af immaterielle anlægsaktiver til dagsværdi samt krav om løbende revurderinger af

restværdier, at disse områder ikke vil have den væsentlige effekt på goodwill (se førnævnte

afsnit). Som Jørgen Blom nævner, kræves der stadig afskrivninger af goodwill jf. ÅRL og

ikke IFRS, dette er nærmere beskrevet under afsnittet ”Hvordan foretages efterfølgende

måling”, Michael Sten Larsen forklarer, at forskellen mellem ÅRL og IFRS vil blive mindre da

afskrivningsperioden ikke længere har et loft, hvilket også Rasmus Risager Eriksen nævner

som et forhold som kunne være interessant for virksomheder der rapporterer videre op til en

moder, der aflægger efter IFRS.

7.2.3 Ændringer til den nuværende regnskabslovgivning for virksomhedssammen-
slutninger
Som et led i de kommende ændringer er der foretaget en række tilpasninger af, hvordan en

virksomhedssammenslutning efter ÅRL §§ 121-123 og §§ 129 og 130 udføres. Formålet er

at formindske forskellene mellem IFRS og ÅRL. I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvilke

tilpasninger der er foretaget, og analysere på, hvilken betydning ændringerne af lovgivnin-

gen kan få for virksomheder, regnskabsbruger mv.

113 Bilag 2
114 Bilag 2
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Generelt vedrørende virksomhedssammenslutninger
Men udgangspunkt i EY-indsigt i årsregnskabsloven115, PwC håndbog om overgang til den

nye ÅRL116. Begge publikationer beskriver at der er en overgangslempelse ved implemente-

ring af de nye regler, hvilket betyder, at de virksomhedssammenslutninger, der er foretaget

efter de "gamle regler" ikke skal omvurderes, samt at alle virksomhedssammenslutninger,

der bliver foretaget efter lov ændringens ikrafttræden den 1. januar 2016, skal anvende de

nye regler.

Vi har i vores analyse valgt at fokusere på følgende fire fokusområder:

● Generelle tilpasninger af lovgivning

● Identifikation af overtagende part

● Behandling af negativ goodwill

● Andre forhold

Som tidligere nævnt skal tilpasningerne mindske forskellene mellem ÅRL og IFRS. Publika-

tionerne fra EY og PwC, tager begge udgangspunkt i, at Erhvervsstyrelsen på nuværende

tidspunkt er i gang med at udarbejde en vejledning, som skal beskrive, hvordan ÅRL fremad-

rettet bliver udfyldt af IFRS, samt hvilke forskelle der stadig må være tilbage. Begge publika-

tioner nævner, at der vil være en forskel, om det er en simpel overtagelse, som kan gennem-

føres alene baseret på lovens rammebestemmelser, eller om det er en kompleks overtagel-

se, hvor IFRS 3 skal anvendes til fulde.

Identifikation af overtagende part
Ifølge den "gamle" ÅRL var den overtagende part, den som juridisk overtog den anden part.

Dette betyder, at det er muligt at spekulere i, hvilken virksomhed der skal være den overta-

gende, da den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser alle skal måles til dagsværdi.

Dette bliver ændret i forbindelse med lovændringen, således at regler for virksomhedssam-

menslutninger fremover skal benyttes ud fra, hvem der er den reelt overtagende virksomhed.

Ændringen af lovgivningen er foretaget således, at denne nu er i overensstemmelse med

IFRS 3.

Negativ goodwill
Som et led i tilpasningen til IFRS er det blevet besluttet, at negativ goodwill fremover skal

indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Herudover skal

der også foretages en ekstra revurdering af købesumsallokering, i lighed med IFRS 3.

115 “Indsigt i årsregnskabsloven” 2. udgave 2015/16, kapitel 10, side 217-223, af EY
116 https://www.pwc.dk/da/publikationer/assets/aarl-er-du-klar-2015.pdf
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Andre forhold
Ud over ovennævnte forhold er der også en række andre områder i forbindelse med æn-

dringen af lovgivningen for virksomhedssammenslutninger, der forventes at blive tilpasset

således at de nærmer sig beskrivelse under IFRS 3. Dette vedrører bl.a. identifikation af

aktiver og forpligtelser, hvor der på nuværende tidspunkt er immaterielle anlægsaktiver, som

ikke bliver indregnet efter ÅRL, men som indregnes efter IFRS, f.eks. kundelister, ordrebe-

holdninger firmanavne mv. Som et andet eksempel kan nævnes indregningen af goodwill for

minoritetsinteresser, hvor der efter IFRS 3 gives denne mulighed, eller om den forbliver

uændret, så det alene er muligt at indregne goodwill vedrørende den erhvervede del af dat-

tervirksomhed som den nuværende regnskabspraksis er efter ÅRL. Der er endnu ikke kom-

met afklaring på disse forhold, men det forventes, at disse vil fremkomme i forbindelse med

Erhvervsstyrelsens kommende vejledning omhandlende virksomhedssammenslutninger.

7.2.4 Delkonklusion
Som det fremgår af ovenstående punkter, er disse tiltag foretaget for at mindske forskellene

mellem ÅRL og IFRS. Vi ser det som en fordel, da det tyder på et mere internationalt fokus

på selv regnskabsaflæggelsesdelen, som vil være med til at tiltrække udenlandske investo-

rer eller i relation til en mulig børsnotering, da virksomhedens regnskab dermed vil være

sammenligneligt med udenlandske konkurrenter og i overensstemmelse med de krav, som

stilles til virksomheden, når eller hvis den bliver børsnoteret.
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8. Konklusion
Formålet med denne opgave har været at belyse problemformuleringen “Analyse af forskel-

lene mellem IFRS og Årsregnskabsloven ved behandling af goodwill, og de afledte konse-

kvenser ved overgang fra aflæggelse af årsregnskab efter årsregnskabsloven, til aflæggelse

efter IFRS”, og med udgangspunkt heri at se nærmere på forskellene mellem årsregnskabs-

loven117 og IFRS, i relation til håndteringen af goodwill.

I forbindelse med opgaven har vi beskrevet, hvordan goodwill som et immaterielt aktiv defi-

neres ens i henhold til de to regnskabslovgivninger, men at der i relation til selve håndterin-

gen i form af opgørelse af goodwill og efterfølgende indregning, måling og oplysning er for-

skelle mellem de to regnskabslovgivninger.

Forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS

Goodwill i henhold til årsregnskabsloven Goodwill i henhold til IFRS

● ÅRL tillader ikke særskilt indregning af
forskningsprojekter som immaterielt aktiv,
dette indgår i værdi af goodwill ved en virk-
somhedssammenslutning.

● Definition af den overtagende virksomhed
ved en virksomhedssammenslutning er altid
den juridisk fortsættende virksomhed.

● ÅRL tillader efterfølgende ændring af den
opgjorte goodwillværdi indtil udgangen af det
efterfølgende regnskabsår, efter overtagel-
sesdagen.

● Negativ goodwill indregnes i balancen som
en periodeafgrænsningspost og indtægtsfø-
res over maksimalt 20 år.

● Goodwill afskrives over maksimalt 20 år.
● Opskrivning af immaterielle aktiver, herunder

goodwill, er ikke tilladt ifølge ÅRL.
● Ifølge ÅRL er det muligt at tilbageføre tidlige-

re foretagne nedskrivninger af goodwill, så-
fremt det kan påvises, at forholdet, som ud-
løste nedskrivningen, ikke længere er gæl-
dende.

● Der er ifølge ÅRL lempeligere krav i relation
til oplysning om immaterielle aktiver og
goodwill i årsrapporten for mindre selskaber
(regnskabsklasse B).

● Forskningsprojekter identificeres som selv-
stændigt immaterielt aktiv og inkluderes
dermed ikke i værdien af goodwill ved en
virksomhedssammenslutning.

● Ifølge IFRS er det alene den økonomiske
transaktion, som afgør, hvilken virksomhed
der er den overtagende virksomhed. Den ju-
ridisk fortsættende virksomhed er uden be-
tydning i denne sammenhæng.

● IFRS tillader ændring af den opgjorte good-
willværdi indtil 12 måneder efter overtagel-
sesdagen.

● Negativ goodwill indtægtsføres, når det op-
står.

● Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for
nedskrivningsbehov.

● Opskrivning af immaterielle aktiver, herunder
goodwill, er tilladt ved reference til et aktivt
marked, hvilket dog er yderst sjældent, sær-
ligt i relation til goodwill.

● Ifølge IFRS er det ikke muligt at tilbageføre
tidligere foretagne nedskrivninger af good-
will.

● Der er ifølge IFRS samme krav for enhver
virksomhed, uanset størrelse, for oplysning
om immaterielle aktiver og goodwill, herun-
der anlægsnote i årsrapporten.

Vi har derudover i forbindelse med vores udarbejdelse af opgaven foretaget analyse af ti

større danske virksomheder og deres håndtering af goodwill. De ti virksomheder er fordelt

på både type af virksomhed, ejerskab af virksomheden, branche og anvendt regnskabslov-

givning.

Det er i forbindelse med denne analyse konstateret, at der er stor forskel mellem, hvordan

selskaberne, som aflægger årsregnskab efter IFRS, håndterer nedskrivningstesten af good-

will, i relation til identifikation af de CGU’er som goodwill henføres til. Denne varians mellem

117 Omtales i tabellen som ÅRL
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identifikation af CGU’er i selskaberne gør, at der er stor forskel på, hvor ofte og hvor meget

selskaberne nedskriver på goodwill. I denne henseende er vi opmærksomme på, at selska-

berne ikke er direkte sammenlignelige, hvorfor der dermed kan være interne faktorer, som

har væsentlig indflydelse på, hvorvidt der skal foretages nedskrivning af goodwill. Dog er det

en væsentlig observation i denne forbindelse, at selskaberne med identifikation af CGU’er

relativt lavt organisatorisk i koncernen foretager flere nedskrivninger over en femårig periode

end selskaber med identifikation af CGU’er relativt højt organisatorisk i koncernen.

I denne henseende har vi via vores afholdte interviews til opgaven fundet, at holdningen

blandt fagpersoner på området er forskellig i relation til, hvorvidt det giver det mest retvisen-

de billede at foretage årlig afskrivning af goodwill eller årlig nedskrivningstest.

Konklusionen i denne henseende er, at både IFRS og ÅRL er generelt accepteret som regn-

skabslovgivninger, som giver et retvisende billede af årsrapporten for selskabet, og at der

dermed ikke er et entydigt svar. Dog har vi påvist i forbindelse med vores analyse, at defini-

tionen af CGU’er, som goodwill henføres til, har afgørende betydning i denne henseende, og

at en definition af CGU’er for højt i organisationen kan medføre, at nedskrivning af goodwill

ikke foretages i rette tid sammenholdt med, hvornår de underliggende faktorer reelt opstår.

Afslutningsvist har vi foretaget gennemgang af de igangværende ændringer til ÅRL, med

effekt fra 2016, samt granskningerne af mulige ændringer til IFRS, i relation til goodwill.

I denne henseende har vi fundet, at begge regnskabslovgivninger nærmer sig hinanden.

IFRS i form af Post Implementation Review af IFRS 3, hvor det diskuteres, hvorvidt der fort-

sat “kun” skal foretages årlig nedskrivningstest af goodwill, eller om dette skal ændres til

årlige afskrivninger, på samme måde som ÅRL.

Tilsvarende gør ændringerne i ÅRL 2016, at ÅRL nærmer sig IFRS, eksempelvis i form af

mulighed for opskrivning af immaterielle aktiver ved reference til et aktivt marked samt mu-

lighed for længere afskrivningsperiode end den nuværende grænse på 20 år. I situationer,

hvor den økonomiske levetid er svær at fastsætte, som eksempelvis ved goodwill, fastsæt-

tes denne afskrivningsperiode til 10 år. Med disse ændringer nærmer ÅRL sig dermed IFRS

i relation til goodwill og definitionen af goodwill som et aktiv med lang økonomisk levetid,

hvis dette overhovedet er mulig at fastsætte.

Det konkluderes dermed, at vi med udgangspunkt i ovenstående resultater af vores
foretagne analyser har klarlagt forskellene mellem årsregnskabsloven og IFRS, i rela-
tion til goodwill. Herunder har vi ved vores gennemgang af forskellene og analyse
heraf klarlagt de væsentlige faktorer, en virksomhed skal være opmærksom på ved
overvejelse om frivillig overgang fra anvendelse af årsregnskabsloven til IFRS. Afslut-
tende har vi kortlagt de foretagne og mulige kommende ændringer på området, i rela-
tion til begge regnskabslovgivninger.
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9. Perspektivering
Formålet med denne opgave har været at klarlægge forskellene mellem ÅRL og IFRS i rela-

tion til goodwill. I denne sammenhæng har vi beskrevet de foretagne ændringer af ÅRL i

2016, med fokus på ændringerne i relation til goodwill, samt de igangværende overvejelser i

relation til IFRS 3, business combinations, via Post Implementation Review.

Som beskrevet i opgaven er der forskellige syn, på hvad der giver det mest retvisende bille-

de af goodwill - årlige afskrivninger eller årlig nedskrivningstest?

I forbindelse med vores opgaveskrivning er vi bl.a. stødt på faglige artikler, hvori det diskute-

res, hvorvidt goodwill reelt kan identificeres som et aktiv, da man kan argumentere for, at der

mere er tale om en merbetaling for en anden virksomhed frem for et køb af et reelt aktiv.

Som beskrevet i opgaven er definitionen af et immaterielt aktiv, herunder goodwill, ifølge

begge regnskabslovgivninger, at der er tale om et “aktiv uden fysisk substans, som er identi-

ficerbart, ikke-monetært og under virksomhedens kontrol, og fremtidige økonomiske fordele

forventes at tilgå virksomheden”.

I denne henseende er det vores vurdering, at goodwill opfylder alle disse kriterier, da:

● det er uden fysisk substans

● det er identificerbart, da der er om den værdi, et selskab har været villig til at betale

for et andet selskabs medarbejdere, kunderelation og viden etc.

● det er at definere som ikke-monetært, da der er tale om et aktiv, hvor virksomheden

har omsat likvider til et aktiv til varig eje eller brug.

● det er under virksomhedens kontrol, og det kan forventes, at der vil tilgå virksomhe-

den fremtidige økonomiske fordele ved aktivet.

Det er dermed ikke vores vurdering, at goodwill på hverken kortere eller længere sigt vil

overgå til at være et aktiv, som ikke er muligt at indregne i balancen. I sådanne tilfælde ville

der være tale om en omkostning for selskabet, som føres i resultatopgørelsen det år, hvor

transaktionen finder sted.

Det er dog vores vurdering, at man på tværs af regnskabslovgivninger, herunder den danske

årsregnskabslov og IFRS, vil nærme sig en mere ensartet håndtering af goodwill, som et

aktiv med lang økonomisk levetid, men som dog alt andet lige værdiforringes over tid, grun-

det ændring i både interne og eksterne forhold for virksomheden.

Denne værdiforringelse vil eksempelvis kunne adresseres i form af årlige afskrivninger over

en kortere eller længere periode, fastsat ud fra en objektiv vurdering, set i forhold til den

værdi som goodwill alt andet lige genererer for virksomheden. Den på forhånd fastsatte af-

skrivningsperiode kunne eksempelvis fastsættes med udgangspunkt i objektivt fastsatte in-

tervaller for afskrivningsperioden for goodwill sammenholdt med selskabets størrelse, om-

sætning eller værdien af goodwill etc.
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10. Litteraturliste og kilder

10.1 Love, standarder og vejledninger
· Årsregnskabsloven

· IFRS 1 og 3

10.2 Bøger
· Titel: Den skinbarlige virkelighed – Vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne

Forfatter: IB Andersen

Forlag: Forlaget Samfundslitteratur

Udgivelsesår: 5. udgave, oplag 2013.

· Titel: Finansiel rapportering - teori og regulering

Forfatter: Jens O. Elling

Forlag: Gjellerup / Gads forlag

Udgivelsesår: 3. udgave, 1. oplag 2012

· Titel: Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS

Forfatter: Jan Fedders og Henrik Steffensen

Forlag: Karnov Group

Udgivelsesår: 4. udgave 1. oplag 2012

10.3 Publikationer og rapporter
· Titel: Indsigt i årsregnskabsloven 2014/15

Forfatter: EY

Udgivelsesår: 2014/15

· Titel: Indsigt i årsregnskabsloven 2015/16

Forfatter: EY

Udgivelsesår: 2015/16

· Titel: Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations

Forfatter: International Accounting Standards Board ASB

Udgivelsesår: 2015
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· Titel: IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Forfatter Deloitte

Udgivelsesår 2013

· Titel: Årsregnskabsloven lov nr. 738 af 1. juni 2015 – den største ændring til årsregn-

skabsloven siden 2001.

Forfatter: PwC

Udgivelsesår: 2015

· Offentliggjorte årsrapporter for perioden 2010-2014, for nedenstående selskaber:

Carlsberg A/S, CVR-nr. 61055416

ISS A/S, CVR-nr. 28504799

TDC A/S, CVR-nr. 14773908

Falck Holding A/S, CVR-nr. 33597045

Danfoss A/S, CVR-nr. 20165715

Danske Bank A/S, CVR-nr. 61126228

DSV A/S, CVR-nr. 58233528

Novo Nordisk Fonden, CVR-nr. 10582989

Coop Danmark A/S, CVR-nr. 26259495

Bestseller A/S, CVR-nr. 88216512

Herudover er årsrapporten 2015 for Carlsberg A/S, CVR-nr. 61055416, også anvendt.

10.4 Artikler fra nyhedsmedier og tidsskrifter
Ritzau Finans:

www.ritzaufinans.dk, Artikel “2015 blev rekordår for fusioner og opkøb” Artikel-ID: e57047f1

Danske Revisorer - FSR:

Artikel fra www.FSR.dk, “Arbejdet med at indføre nyt regnskabsdirektiv går i gang og med-

lemsinput ønske” fra d. 17/12-2013

Artikel fra www.FSR.dk, “Europaparlamentet vedtager det nye regnskabsdirektiv” fra d.

14/06-2014

Artikel i Medlemsmagasin for FSR - danske revisorer, af Ole Steen Jørgensen, chefkonsu-

lent i FSR, “Bør Goodwill afskrives - eller blot testes for værdiforringelse” d. 27/11-2015

IFRS, “IASB completes Post-implementation Review of Business Combinations Standard”,

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-completes-Post-implementation-

Review-of-Business-Combinations-Standard.aspx
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10.5 Interviews
Jørgen Blom, EY

● Partner og Statsautoriseret revisor i faglig afdeling i EY, med 15 års erfaring fra revi-

sionsbranchen

Rasmus Risager Eriksen, PWC (svarer på forespørgsel sendt til Henrik Steffensen)

● Manager, MSc Business Administration and Auditing, med 6 års erfaring i revisions-

branchen, og arbejder i PWCs revisionsafdeling indenfor IFRS og local GAAP. Der-

udover er Rasmus ekstern underviser på Copenhagen Business School i “Financial

reporting” og “Intermediate IFRS” på BSc in Economics and Business Administration.

Michael Sten Larsen, KPMG

● Partner og Statsautoriseret revisor i faglig afdeling i KPMG, med 18 års erfaring fra

revisionsbranchen.

Casper Schjødt Hamilton, EY

● Senior Manager, M.sc. Business Economics And Auditing i afdelingen Financial Ac-

counting Advisory Services i EY. Casper har 9 års erfaring fra revisions- og rådgiv-

ningsbranchen og arbejder til dagligt med IFRS konverteringer som rådgiver hos EY.
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Bilag 1 – udsendte spørgsmål
Nedenstående forespørgsel er fremsendt til de mulige kilder, oplistet i afsnittet ”Kilder”
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Bilag 1 – fortsat



Side 82 af 102

Bilag 1 – fortsat
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Bilag 1 – fortsat
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Bilag 1 – fortsat
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Bilag 2 – Modtaget svar fra interviews
Nedenstående svar er modtaget fra Jørgen Blom, EY:
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Bilag 2 – fortsat
Nedenstående svar er modtaget fra Jørgen Blom, EY:
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Bilag 2 - fortsat
Nedenstående svar er modtaget fra Rasmus Risager Eriksen, PwC:
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Bilag 2 - fortsat
Nedenstående svar er modtaget fra Rasmus Risager Eriksen, PwC:
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Bilag 2 - fortsat
Nedenstående svar er modtaget fra Michael Sten Larsen, KPMG:
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Bilag 2 - fortsat
Nedenstående svar er modtaget fra Michael Sten Larsen, KPMG:
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Bilag 2 - fortsat
Nedenstående svar er modtaget fra Casper Hamilton, EY:
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Bilag 2 - fortsat
Nedenstående svar er modtaget fra Casper Hamilton, EY:
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Bilag 3 - Specifikation af udvikling i goodwill for udvalgte
selskaber
Carlsberg A/S, CVR-nr. 61056416, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, børsnote-

ret på Københavns Fondsbørs, C20-indekset, og aflægger årsrapport efter IFRS.

Udvikling i mio. kr.

Figur 8 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Goodwill, bogført værdi” er tilknyttet den højre X-akse,

mens de øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.

Nedskrivning af goodwill udgør samlet 91 mio. kr. som er foretaget i 2011.
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Bilag 3 - fortsat
ISS A/S, CVR-nr. 28504799, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, børsnoteret på

Københavns Fondsbørs, C20-indekset, og aflægger årsrapport efter IFRS.

Udvikling i mio. kr.

Figur 9 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Goodwill, bogført værdi” er tilknyttet den højre X-akse,

mens de øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.
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Bilag 3 - fortsat
TDC A/S, CVR-nr. 14773908, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, børsnoteret på

Københavns Fondsbørs, C20-indekset, og aflægger årsrapport efter IFRS.

Udvikling i mio. kr.

Figur 10 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Goodwill, bogført værdi” er tilknyttet den højre X-akse,

mens de øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.

Nedskrivning af goodwill i perioden udgør samlet 283 mio. kr. som er foretaget i 2014.
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Bilag 3 - fortsat
Falck Holding A/S, CVR-nr. 33597045, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, unote-

ret aktieselskab med Lundbeck Fonden (57,36 pct) og Kirkbi Gruppen (27,73 pct.)118 som

hovedaktionærer i selskaber. Selskabet aflægger årsrapport efter IFRS. Selskabet er stiftet i

2011, hvorfor regnskabsåret 2010 ikke er inkluderet til sammenligning, i lighed med de øvri-

ge selskaber.

Udvikling i mio. kr.

Figur 11 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Goodwill, bogført værdi” er tilknyttet den højre X-akse,

mens de øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.

Der er ikke foretaget nedskrivning af goodwill i perioden.

118 Ifølge selskabets hjemmeside: https://www.falck.com/en/company/owners/
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Bilag 3 - fortsat
Danfoss A/S, CVR-nr. 20165715, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, unoteret

aktieselskab som er familie- og fondsejet119, og aflægger årsrapport efter IFRS.

Udvikling i mio. kr.

Figur 12 - Egen tilvirkning

Nedskrivning af goodwill i perioden udgør samlet 3 mio. kr. som er foretaget i 2014.

119 Ifølge selskabets hjemmeside: http://www.danfoss.com/about/financial-information/shareholder-
relations/
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Bilag 3 - fortsat
Danske Banke A/S, CVR-nr. 61126228, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, børs-

noteret på Københavns Fondsbørs, C20-indekset, og aflægger årsrapport efter IFRS.

Udvikling i mio. kr.

Figur 13 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Goodwill, bogført værdi” er tilknyttet den højre X-akse,

mens de øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.
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Bilag 3 - fortsat
DSV A/S, CVR-nr. 61126228, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, børsnoteret på

Københavns Fondsbørs, C20-indekset, og aflægger årsrapport efter IFRS.

Udvikling i mio. kr.

Figur 14 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Goodwill, bogført værdi” er tilknyttet den højre X-akse,

mens de øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.

Der er ikke foretaget nedskrivning af goodwill i perioden.
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Bilag 3 - fortsat
Novo Nordisk Fonden, CVR-nr. 10582989, regnskabsperiode 1. januar til 31. december,

erhvervsdrivende fond hvis primære formål er ejerskab af Novo selskaberne Novo Nordisk

og Novozymes, og hertil underliggende datterselskaber, og aflægger årsrapport efter IFRS.

Udvikling i mio. kr.

Figur 15 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Goodwill, bogført værdi” er tilknyttet den højre X-akse,

mens de øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.

Nedskrivning af goodwill i perioden udgør samlet 207 mio.kr. som er foretaget i årene 2013-

2014.
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Bilag 3 - fortsat
Coop Danmark A/S, CVR-nr. 26259495, regnskabsperiode 1. januar til 31. december, uno-

teret aktieselskab som ultimativt ejes af Coop A.m.b.a, og selskabet aflægger årsrapport

efter ÅRL.

Udvikling i mio. kr.

Figur 16 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Bruttoresultat” er tilknyttet den højre X-akse, mens de

øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.

Der er ikke foretaget yderligere nedskrivninger af goodwill i perioden end de løbende af-

skrivninger ifølge kravene i ÅRL. Den bogførte værdi af anskaffet goodwill i perioden udgør

samlet 6 mio.kr. som også er fuldt afskrevet i perioden.
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Bilag 3 - fortsat
Bestseller A/S, CVR-nr. 88216512, regnskabsperiode 1. august til 31. juli, unoteret aktie-

selskab, som selskabet aflægger årsrapport efter ÅRL.

Udvikling i mio. kr.

Figur 17 - Egen tilvirkning

Det skal bemærkes, at grafen for “Bruttoresultat” er tilknyttet den højre X-akse, mens de

øvrige grafer er tilknyttet den venstre X-akse.

Der er ikke foretaget yderligere nedskrivninger af goodwill i perioden end de løbende af-

skrivninger ifølge kravene i ÅRL. Den bogførte værdi af goodwill er i perioden afskrevet fra

121 mio.kr. til 27 mio.kr.


