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1. Executive Summary  

This thesis is written as the final part of the CBS Graduate Diploma in Business 

Administration in Financial and Management Accounting, HD(R). The thesis addresses 

goodwill and its treatment according to the International Financial Reporting Standards 

(IFRS) and the National Danish Law (ÅRL). The objective is to identify, analyze and 

discuss the differences between the two accounting standards, and whether it is most 

advantageous for the company to use the one over the other, and if so, then when and why? 

To provide the answer of the main question, a number of part questions will be answered. 

 

Goodwill is an intangible asset, which arises in relation to a business combination, when a 

company acquires an existing business ore activity. The goodwill amounts to the excess of 

the purchase consideration, which conducts the money paid to purchase the asset or 

business, over the total value of the assets and liabilities. If the purchase price is higher, it 

is called goodwill, and if the purchase price is lower, it is called badwill. Goodwill is placed 

as an intangible asset in the balance sheet in the financial statement.   

 

As the objective is to identify the differences between IFRS and ÅRL in accordance to 

goodwill, the two standards of accounting is compared, not only in theory but on concrete 

business cases as well. The thesis takes a theoretical approach, in which practical business 

cases are tested. In light of this, the following is relevant;   

Several important differences between using the National Danish Law (ÅRL) and the 

International Financial Reporting Standards (IFRS) are treated, but the main difference 

must be, that in accordance to the ÅRL the companies are forced to systematically 

amortize the goodwill to a definite period, and if the period cannot be set reliably, it will 

according to the law be 10 years. Furthermore, if there are indications of impairment, an 

impairment test is required. By the International Standards, goodwill does not have a 

specific using period, why it does not have to be amortized. Instead, the standard requires 

a yearly impairment test.  

Seen in an isolated perspective, it can be a huge advantage for some companies to use this 

option in IFRS instead of ÅRL.  

In contrast, the amortization according to the ÅRL, can also be seen as an advantage 

because of the regularly adjustments due to the amortizations.  
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This means, that the company does not run the risk of a maintaining bloated goodwill in 

the balance sheet. Furthermore the company knows the exact minimum affect on the 

income statement in the future by using the National Danish Law.    

On the other hand, the required amortization can seem harsh, and make the company feel 

the remaining goodwill and amortization is nonrealistic. In theory, the goodwill in a 

company, can exists forever due to the impairment test in the International Financial 

Reporting Standards while the same company using the ÅRL, has to amortize the acquired 

goodwill over the expected using period.  

 

Common to both accounting standards are the risk and uncertainty due to the subsequent 

measurement and value adjustment, which are highly influenced by the company 

management. Opportunities to affect the subsequent measurement and the financial 

statement are present in both standards.  

 

The thesis concludes without doubts, that it is clearly far easier to set a fair and more 

correct value of the goodwill by using the International Financial Reporting Standards, 

provided by the yearly impairment tests. On the other hand, the companies using the IFRS, 

also runs a significant risk, especially in periods with financial crisis where budgets and 

future expectations hits hard on the impairment tests, and therefore impairments.  

The more “negative” approach to the goodwill, accordance to the ÅRL and its 

amortizations, prevents risks like this.  
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2. Indledning 

Over den seneste årrække har der været et øget fokus på udviklingen af årsregnskabsloven, 

hen imod de internationale regnskabstandarder. Dette skyldes dels den teknologiske 

udvikling og den stigende globalisering. Udvikling kommer blandet andet til udtryk i det 

stigende antal af virksomheder, der købes og sælges på tværs af både landegrænser og 

kontinenter. Dette har medført et stødt voksende antal af virksomheder med goodwill, 

hvilket stiller en række specifikke krav i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.  

 

For at opnå et fælles udgangspunkt for aflæggelsen af årsrapporten blev det i 2009 

vedtaget, at alle børsnoterede virksomheder, regnskabsklasse D, inden for EU skal aflægge 

deres årsrapport efter reglerne i IFRS1.  Dette gælder som krav kun for virksomheder i 

regnskabsklasse D. Det er dog muligt for virksomheder i regnskabsklasse C, at aflægge 

årsrapporten efter de internationale regnskabsstandarder i stedet for at benytte reglerne i 

den danske årsregnskabslov, dog kun såfremt dette gøres konsekvent, jf. ÅRL § 137.  

 

Dette krav om implementering af de internationale regnskabsstandarder for 

regnskabsklasse D har givet en del udfordringer, som blandt andet skyldes, at IFRS har et 

større fokus på immaterielle aktiver end den danske årsregnskabslov har arbejdet med.   

 

2.1 Problemformulering  

Formålet med denne opgave er at identificere, analysere og diskutere forskellene på den 

regnskabsmæssige behandling af goodwill, herunder indregning, måling og præsentation, 

efter reglerne i den danske årsregnskabslov og IFRS.  

 

Til brug for besvarelsen af denne problemstilling, ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål 

besvaret. 

 

- Redegørelse for definitionen af goodwill.  

- Redegørelse for indregning, måling og præsentation af goodwill efter ÅRL og IFRS. 

- Komparativ analyse af ÅRL og IFRS. 

                                                        
1 Årsrapporten – kommentarer til årsregnskabsloven, Karnov Group, 2011 
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- Empirisk sammenligning af årsrapporterne for Coloplast A/S og Carmo Holding 

ApS. 

- Vurdering af overvejelserne som regnskabsaflægger bør gøre sig.  

 

Ved undersøgelsesspørgsmål 1 ønskes en generel redegørelse for, hvad goodwill er og 

hvordan det i praksis opstår, herunder kort gennemgang af negativ goodwill, samt krav for 

indregning.  

 

I forbindelse med undersøgelsesspørgsmål 2 gennemgås det, hvorledes goodwill indregnes 

måles og præsenteres, først efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, og 

efterfølgende ved brug af reglerne i den danske årsregnskabslov, ÅRL.  

 

Til identificering af forskellene mellem de to regnskabsstandarder anvendes i 

undersøgelsesspørgsmål 3 en komparativ analyse, som belyses i lighed med resten af 

opgavens struktur i afsnittene indregning, måling og præsentation. 

 

Efter den teoretiske gennemgang i de første punkter ser undersøgelsesspørgsmål 4 på, 

hvorledes disse forskelle kommer til udtryk i det endelige regnskab. Dette gøres ved hjælp 

af en praktisk tilgang, ved brug af regnskaberne for Coloplast A/S og Carmo Holding ApS i 

en empirisk sammenligning.  

 

Afslutningsvis vurderes det i undersøgelsesspørgsmål 5, hvorledes valget af 

regnskabsstandard påvirker regnskabsaflægger og hvilke overvejelser der bør ligge bag et 

sådan valg.  

 

2.2 Afgrænsning  

Det forudsættes, at læser har kendskab til det formueorienterede regnskabsparadigme 

hvorpå både ÅRL og IFRS er baseret.  
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Da opgaven tager udgangspunkt i en komparativ analyse af indregning af goodwill i ÅRL 

og IFRS, afgrænses der fra øvrige nationale og lokale lovgivninger og regelsæt, ligesom der 

afgrænses fra internationale og udenlandske selskaber, idet disse ikke har mulighed for at 

anvende den danske årsregnskabslov.  

 

Idet virksomheder i regnskabsklasse A som udgangspunkt anvender årsregnskabsloven 

grundet lav kompleksitet, ses der alene på virksomheder i regnskabsklasse B, C og D. Det 

forudsættes ligeledes, at der er tale om 100% ejerskab og der beskrives derfor ikke 

hvorledes andele kan påvirke indregning og måling af goodwill. Ydermere afgrænses der 

fra joint venture, fusioner, virksomhedsomdannelser, erhvervsdrivende fonde og 

foreninger, samt virksomheder der aflægger regnskab efter finanstilsynets, statens eller 

kommunernes regulativer.  

 

Opgavens hovedfokus vil ligge på behandlingen af og kravene til opstået goodwill. Der vil 

derfor ikke være en dybere behandling af hvorledes goodwill opstår rent teknisk, men dette 

vil kort blive beskrevet i introduktionen til goodwill, samt ved den teoretiske gennemgang 

af lovgivningerne, ligeledes vil beregninger og opgørelser være udeladet. Ved beskrivelsen 

af erhvervet goodwill vil kun overtagelsesmetoden nævnes, da virksomheder ikke foretager 

justeringer af de regnskabsmæssige værdier ved brug af sammenlægningsmetoden og der 

derfor ikke kan opstå goodwill.2 

  

IFRS 3 anvendes til brug for den teoretiske del af opgaven omkring den regnskabsmæssige 

behandling af goodwill efter de internationale regnskabsstandarder, hvorfor der ikke vil 

være en dybere gennemgang af virksomhedssammenslutning men fokus på hvordan 

goodwill opstår i sådanne situationer. Den trinvise overtagelse af en virksomhed behandles 

ikke, men benævnes kort.  

 

Til brug for analysen af den efterfølgende værdiregulering anvendes reglerne efter IAS 36 

vedrørende værdiforringelse. Der fokuseres dog udelukkende på reglerne omkring 

værdiforringelse af goodwill, og dermed vil reglerne i IAS 36 omkring værdiforringelse af 

andre aktiver ikke blive behandlet.   

 

                                                        
2 - Deloitte – IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder s. 47 
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Opgaven behandler erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutning og internt 

oparbejdet goodwill vil kun blive benævnt kort i forbindelse med definitionen af goodwill.  

I forlængelse heraf vil negativ goodwill, også benævnt badwill, ikke være omfattet af denne 

opgave, da dette behandles anderledes i både ÅRL og IFRS. Dog vil badwill blive beskrevet 

kort, i forbindelse med behandlingen af andre af opgavens hovedelementer.  

Der bliver ikke foretaget konkrete beregninger af genindvindingsværdien for aktiver eller 

Cash Generating Units, ligesom opgørelsen af enkelte CGU’er heller ikke behandles. Dette 

vil kun blive omtalt teoretisk.  

 

I forbindelse med analysen beskrives nedskrivningstest og herunder hvilke parametre der 

blandt andet indgår i en sådanne test. Der foretages ikke en dybere gennemgang, og ej 

heller en konkret beregning af nedskrivningstesten. Opgaven lægger ikke vægt på hvor stor 

indflydelse de enkelte parametre har i opgørelsen af genindvindingsværdien, og i 

forbindelse hermed inddrages ej heller hverken gennemgang eller beregning af DCF-

modellen.  

 

Opgaven behandler ikke det skattemæssige aspekt, herunder udskudt skat, og der ses alene 

på de regnskabsmæssige lovgivninger. Ligeledes vil juridiske aspekter ej heller blive 

behandlet.  

 

Til brug for vurderingen af valget af regnskabsstandardernes betydningen for 

regnskabsaflægger, ses der alene på, hvilke muligheder, konsekvenser og problemstillinger 

IFRS og ÅRL skaber ved indregning, måling og præsentation af erhvervet goodwill. 

Opgaven fokuserer således ikke på eventuelle omkostninger i forbindelse med et skifte af 

regnskabsstandarder og afgrænser sig ligeledes fra hvordan IFRS og ÅRL behandler andre 

aktiver og forpligtelser i regnskabet. 

 

2.3 Operationalisering 

Den teoretiske definitionen af goodwill identificeres ved brug af årsregnskabslov af 2015 og 

de danske regnskabsvejledninger. Ligeledes redegøres der også for definitionen efter de 

internationale regnskabsstandarder udstedet af International Accounting Standard 

Boards. 
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Den teoretiske gennemgang af goodwill efter IFRS tager udgangspunkt i de internationale 

regnskabsstandarder, herunder IAS 22, herefter IFRS 3, IAS 36 og IAS 38, idet danske 

børsnoterede selskaber ikke kan benytte nogle former for andre standarder, herunder 

hverken danske eller øvrige internationale. 

 

Den teoretiske gennemgang af goodwill, tager udgangspunkt i den danske årsregnskabslov 

af 2015, samt danske regnskabsvejledninger.  

 

Til brug for den teoretiske analyse af forskellene i ÅRL og IFRS anvendes en komparativ 

metode. For at understøtte den teoretiske del af analysen, anvendes to cases til at 

tydeliggøre forskellene ved indregning, måling og præsentation af goodwill i praksis. 

Nærmere bestemt er de to cases årsrapporten 2014/15 for Coloplast A/S og årsrapporten 

2014 for Carmo Holding ApS. Disse selskaber opererer inden for den samme branche, 

hvilket skal medvirke til at sammenligningsgrundlaget bliver så enstydigt som muligt. 

Coloplast A/S er et børsnoteret klasse D-selskab, og derfor tvunget til at aflægge regnskab 

efter reglerne i IFRS, mens ve Holding ApS, klasse C mellemstor selskab, aflægger 

regnskab efter reglerne i den danske årsregnskabslov. 

Med henblik på hvorledes det påvirker regnskabsaflæggelsen efter henholdsvis at aflægge 

årsrapporten efter ÅRL eller IFRS, anvendes problemorienteret diskussion med baggrund i 

den komparative analyse og empiriske sammenligning.   

 

2.4 Metodevalg 

Valget af undersøgelsesdesign afspejler den deduktive teoretiske analysetilgang i opgaven. 

Den teoretiske gennemgang vil danne grundlag for en komparativ analyse af forskellene 

mellem ÅRL og IFRS i praksis, hvilket vil ske med baggrund i de to tidligere beskrevne, 

cases.   

Ved besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 1 anvendes en redegørelse af de officielle 

teoretiske definitioner af goodwill efter både den danske årsregnskabslov og de 

internationale regnskabsstandarder. Herefter vil opgaven – meget kort - gennemgå de 

forskellige typer af goodwill og hvordan disse opstår. Denne beskrivelse danner grundlagt 

for det videre arbejde med emnet.  
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Til brug for besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 2 benyttes en detaljeret gennemgang af 

indregning, måling og præsentation af goodwill efter de danske og internationale 

lovgivninger. Disse er i denne opgave defineret som den danske årsregnskabslov og de 

internationale regnskabsstandarter udstedet af International Accounting Standard Boards. 

Opgaven vil pointere de vigtigste punkter i behandlingen af goodwill efter de to 

regnskabsmæssige metoder. Det skal herunder medtages, at den teoretiske gennemgang af 

de to metoder ikke er udtømmende, men således fokuserer på de mest relevante pointer.   

 

Ved besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 3 opstilles en empirisk sammenligning til brug 

for identifikationen af forskellen mellem den teoretiske behandling af goodwill efter ÅRL 

og IFRS. Denne sammenligning skal ligeledes identificere forskellene i udarbejdelsen af 

regnskabet ved brug af de forskellige regnskabsstandarder. Sammenligningen danner 

grundlag for den komparative analyse af den praktiske indregning af goodwill i Coloplast 

A/S og Carmo Holding ApS. 

 

Ved undersøgelsesspørgsmål 4 anvendes en problemorienteret diskussion for at belyse 

hvordan valget af regnskabsstandarder påvirker regnskabsaflægger. Dette gøres på 

baggrund af den empiriske sammenligning af regnskabsstandarderne, samt med 

inddragelse af den komparative analyse af de to offentliggjorte årsrapporter.  

 

2.5 Dataindsamling 

Denne opgave er primært basseret på sekundære kvalitative data, herunder de to 

regnskabsstandarder; Årsregnskabsloven og IFRS. Derudover anvendes publikationer der 

er fortolkningslitteratur i henhold til de oprindelige lovtekster og regnskabsstandarder.  

 

 

Opgavens afsnit omkring IFRS er bygget op på baggrund af de danske oversættelser som 

vurderes tilstrækkelige til dette brug. Reliabiliteten for den anvendte litteratur er sikret 

gennem de vedtagende lovgivninger, samt sikret, ved at publikationerne er udgivet af 

Danmarks største og mest anerkendte statsautoriserede revisionshuse. 
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Denne opgave gør ligeledes brug af den danske regnskabsvejledning, som dog ikke er et 

udtryk for indholdet af ÅRL, men er udarbejdet som en vejledning til den 

regnskabsmæssige behandling i praksis. I tilfælde hvor den danske regnskabsvejledning og 

årsregnskabsloven er modsigende, er årsregnskabslovens altid gældende.   

 

Den anden del af opgave er primært baseret på sekundære kvantitative data i form af 

regnskabet for Coloplast A/S og Carmo Holding ApS. Begge selskabers årsrapporter er 

revideret af statsautoriserede revisorer uden ændringer i regnskabspraksis og forsynet med 

en blank revisionspåtegning, hvorfor validiteten og reliabiliteten for disse datasæt er sikret 

gennem offentliggørelsen af regnskaberne.  

3. Goodwill  

3.1 Definition 

Fundamentet for udarbejdelsen af et regnskab er begrebsrammen. Denne fungerer som 

vejledning og danner grundlag for udarbejdelsen af regnskabsstandarderne.  

Af begrebsrammen fremgår det, at et aktiv er en ressource under virksomhedens kontrol 

som følge af en tidligere begivenhed og hvorfra fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

virksomheden. Denne definition indeholder således tre væsentlige elementer:  

 Under virksomhedens kontrol 

 Som et resultat af tidligere begivenheder 

 Fremtidige økonomiske fordele forventes 

I henhold til goodwill opstår denne i regnskabet i forbindelse med en erhvervelse hvorfor 

virksomheden juridisk vil have ejendomsret som følge af virksomhedssammenslutningen, 

hvilket opfylder de to første elementer af definitionen. Goodwill vurderes ikke selvstændigt 

som andre aktiver at kunne generere fremtidige pengestrømme.  

Goodwill kan endvidere ikke udskilles fra virksomheden og handles separat. Det fremgår af 

IFRS 3 og IAS 36, at separationskriteriet ikke er et krav for, at der kan være tale om et 

aktiv. Årsagen hertil er, at goodwill vil være et udtryk for et beløb, som en virksomhed er 

villig til at betale for at opnå de økonomiske fordele, der gør, at goodwill sammen med de 

øvrige aktiver vil generere fremtidige økonomiske fordele. 

På baggrund af ovenstående anses goodwill som værende et aktiv, der kan indregnes.  
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Fælles for materielle og immaterielle aktiver er, at deres værdi afspejler virksomhedens 

forventningen til den fremtidige indtjening. Teoretisk set defineres goodwill, som værende 

den overnormale indtjeningsevne som visse selskaber/virksomheder er i stand til at 

skabe.3 Definitionen af goodwill findes i regnskabsvejledning 18, som foreskriver: 

 

”Goodwill er et udtryk for den overtagende virksomheds betaling for forventet fremtidige 

økonomiske fordele. De økonomiske fordele kan hidrøre fra synergieffekter mellem 

identificerbare aktiver, eller hidrøre fra aktiver, som enkeltvis ikke berettiger til 

indregning i regnskabet, men som den overtagende virksomhed er villig til at betale for 

virksomhedsoverdragelsen.” 

 

Teoretisk måles goodwill som værende kapitalværdien af den overnormale del af 

virksomhedens indtjening, hvilket medfører, at der i virksomheder med en undernormal 

indtjeningsevne opstår negativ goodwill. Immaterielle anlægsaktiver klassificeres i ÅRL 

skemakrav, hvor regelsættet er meget kortfattet omkring indregning og måling.  

Derfor anvendes IAS 38 om immaterielle anlægsaktiver, som retningsvejledning for dansk 

praksis på området. 

Efter de internationale regnskabsstandarder, defineres goodwill efter IAS 36, afsnit 81, 

således: 

 

”Goodwill erhvervet ved virksomhedsoverdragelse repræsenterer en betaling fra en 

overtagende part, i formodning om fremtidige økonomiske fordele fra aktiver, som ikke 

er mulige at identificere individuelt.” 

 

Denne definition vidner ligeledes om hvor uhåndgribelige en størrelse goodwill er i forhold 

til virksomhedens andre aktiver. Goodwill er således en merværdi som en uafhængig køber 

er villig til at betale for en virksomhed i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. 

Merværdien er ligeledes et udtryk for forventningerne om et større afkast, en profit, i 

forhold til andre investeringer på markedet.  

 

                                                        
3 ÅRL § 122, stk. 4.  
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Grundlæggende foreskriver ÅRL, at alle immaterielle anlægsaktiver skal indregnes, hvis de 

opfylder de generelle definitions- og indregningskriterier for aktiver. Dette krav gælder for 

alle købte/erhvervede immaterielle anlægsaktiver i regnskabsklasse B, C og D. 

Jf. årsregnskabslovens bilag 1 defineres aktiver - helt overordnet - som værende 

”ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden”.4 

 

I forlængelse af den generelle definition på aktiver følger den specifikke definition af 

immaterielle anlægsaktiver jf. IAS 38; ”et identificérbart, ikke monetært aktiv uden fysisk 

substans, til brug ved fremstilling eller levering af varer- og/eller tjenesteydelser til 

udlejning til andre eller administrative formål”.5 

IFRS 3 definerer goodwill som; fremtidige økonomiske fordele hidrørende fra aktiviteter, 

der ikke kan identificeres individuelt og indregnes separat. Goodwill er heraf forskellen 

mellem samtlige indregnede aktiver til dagsværdi og købsprisen (kostprisen).6  

I regnskabspraksis måles goodwill som den merværdi en virksomhed eller en aktivitet har i 

forhold til værdien af de enkelte nettoaktiver opgjort til dagsværdi.7 

 

I forhold til de generelle indregningskriterier medfører IAS 38 en yderligere stramning af 

reglerne for immaterielle anlægsaktiver, som skal kunne måles validt til kostpris. Dette 

udelukker derfor internt oparbejdet goodwill, idet det ikke kan måles til kostpris. 

 

3.2 Hvordan opstår goodwill? 

Goodwill kan opstå på to måder – henholdsvis som internt oparbejdet eller erhvervet 

goodwill.  

 

Internt oparbejdet goodwill skabes på grundlag af virksomhedens egen aktivitet. Selve 

værdien opstår på baggrund af ikke indregnede immaterielle aktiver, som oftest ses som 

eksempelvis internt oparbejdet knowhow, kernekompetencer, kultur, mv.  

                                                        
4 ÅRL, bilag 1. 
5 IAS 38 
6 Finansiel Rapportering – Jens O. Elling, s. 243 
7 Finansiel Rapportering – Jens O. Elling, s. 240-241. 
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Denne mervædi kan oparbejdes på to forskellige måder, virksomheden afholder udgifter 

med det formål at generere fremtidige økonomiske fordele8, eller som differencen mellem 

markedsværdien og den bogført værdi, der ændrer sig som følge af eksterne forhold.9 

 

Da der er tale om en form for værdier, som i en økonomisk forstand er udefinérbare, er det 

ikke muligt for virksomheder at indregne disse værdier som en balancepost. Dette ses i 

forhold til vores forudgående viden jf. punkt 3.1. Den vigtigste forståelse omkring internt 

oparbejdet goodwill er, at selve værdien ikke kan indregnes til kostpris, hvilket er en 

forudsætning for medtagelse som et immateriel anlægsaktiv i balancen.  

Erhvervet goodwill kan i modsætning til ovenstående indregnes i henhold til ÅRL. Dette 

skyldes, at erhvervet goodwill, også kaldet koncerngoodwill, opstår som den merpris der 

gives ved et eventuelt virksomhedsopkøb. Da goodwill jævnført ovenstående opstår på 

baggrund af en merpris eller ”overpris” for opkøbet af en given virksomhed, må det betyde, 

at den sælgende virksomhed besidder ressourcer eller andre internt oparbejdede aktiver, 

som ikke er indregnet, hvorfor den købende virksomhed kan indregne dette som en værdi 

til kostpris – dette er medvirkende til det ”retvisende billede”, som omtales som et af de 

vigtigste elementer i ÅRL.  

 

I årsregnskabsloven indregnes den negative goodwill som en periodeafgrænsningspost, og 

resultatføres, indtægtsføres, i takt med de forhold som ligger til grund for den negative 

goodwill.  

 

Negativ goodwill som ikke relaterer sig direkte til forventede fremtidige tab/udgifter, skal 

indtægtsføres enten systematisk over den vejede gennemsnitlige brugstid for de ikke-

monetære aktiver, eller et eventuelt restbeløb skal indregnes i resultatet på anden 

systematisk vis. Jf. ÅRL tillades straks indtægtsføres ikke.  I henhold til IFRS 3 

indtægtsføres et favorabelt forskelsbeløb straks.10 

 

Det blev tidligere fastlagt, at kun erhvervet goodwill kan indregnes som et aktiv. Dette 

medfører, at goodwill naturligvis kun eksisterer i virksomheder som har handlet med 

aktiver, eller opkøbt en anden virksomhed.  

                                                        
8 IAS 38,49 
9 IAS 38,50 
10 Deloitte – IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder s. 54 
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Rent teoretisk betyder dette, at to virksomheder som før erhvervelse af goodwill var helt 

identiske, efterfølgende opnår væsentlige forskellige regnskabsmæssige vurderinger og 

nøgletal. Dette skyldes, at goodwill påvirker egenkapitalen og dermed balancesummens 

størrelse, som indgår i beregninger af flere nøgletal.  

Indregningen af erhvervet goodwill bidrager til en kunstig oppustning af nøgletallene, der 

blandt andet medfører en skævvridning i forhold til virksomheder som ikke har goodwill 

som en del af balancen. Virksomheder, som ikke har foretaget opkøb, kan således have en 

stor latent goodwillværdi, som blot ikke kan indregnes i balances, da både ÅRL og IFRS 

ikke tillader indregning af internt oparbejdet goodwill.  

Nedenstående eksempel viser den regnskabsmæssige forskel ved henholdsvis virksomhed 

1 med erhvervet goodwill, og virksomhed 2 med internt oparbejdet goodwill. 

 

 

201X+2 201X+1 201X 

 
Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 1 Virksomhed 2 Virksomhed 1 Virksomhed 2 

 
            

Goodwill 20.000 0 18.000 0 16.000 0 

Aktiver i alt 50.000 30.000 49.000 31.000 48.000 32.000 

 
            

Egenkapital 25.000 5.000 23.500 5.500 22.000 6.000 

       Soliditetsgrad 50% 17% 48% 18% 46% 19% 

 

 

3.3 Begrebsrammen 

De grundlæggende krav til virksomhedernes aflæggelse af årsrapporten er præciseret ved 

generelklausulen, der skal sikre, at virksomhedens årsrapport giver et retvisende billede af 

virksomhedens indtjening, samt aktiver og forpligtelser på balancedagen.  

 

Begrebsrammen er sammensat af fem niveauer som danner et deduktivt system med 

udgangspunkt i brugerens informationsbehov på niveau et. 11  Niveau to præciserer de 

kvalitative egenskaber som den finansielle information bør opfylde for at dække brugerens 

informationsbehov og skabe størst mulig nytteværdi.  

                                                        
11 Se bilag 1 
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Tilsammen danner niveau et og to målsætningen for virksomhedens regnskabsproduktion, 

og uddyber hermed indholdet af generelklausulen jf. §11 ”et retvisende billede”.12  

 

Brugernes informationsbehov er naturligvis forskellige, afhængigt af hvem de er. 

Investorer og aktionærer ønsker måske et langt mere retvisende billede, end eksempelvis 

medarbejdere i en given virksomhed gør. Disse forskelle omtales som det ”heterogene 

informationsbehov”, som vurderes afdækket jævnført virksomhedernes aflæggelse af 

årsrapport.13 

 

Niveau to, som i henhold til ovenstående beskæftiger sig med de kvalitative egenskaber, 

skal sikre, at den finansielle rapportering kan danne grundlag for fremadrettet 

budgettering, og værdiansættelse af aktier – derfor er det vigtigt at rapporteringen sker ud 

fra nogle grundlæggende forudsætninger og krav. Både årsregnskabsloven og IAS 1 

indeholder definitioner herpå. IAS 1 beskæftiger sig primært med pålidelighed og relevans, 

mens ÅRL er baseret på en række øvrige enkeltstående forudsætninger – dog med 

udgangspunkt i samme begreber som IAS 1. 14  Relevansen hæfter sig på, at 

regnskabslæseren skal kunne træffe beslutninger i forhold til årsrapporten – eksempelvis 

skal informationen i årsrapporten bidrage til et eventuelt budget i en sådan grad, at man 

vælger ikke at se bort fra årsrapporten. Dette synes umiddelbart at fremtræde logisk og 

meget basalt, hvilket menes at være et godt udgangspunkt for regnskabsbrugeren.  

 

Pålideligheden skal også sikres. Oplysningerne som fremgår af årsrapporten for den 

enkelte virksomhed, skal være fuldstændige, fejlfrie og neutrale. Altså skal en given 

virksomhed kunne bedømmes ud fra en årsrapport med tanke på, at informationen er 

neutral set i forhold til om en eventuel investor skal vælge én virksomhed fremfor en 

anden.   

 

Niveau tre præciserer en række definitioner på aktiver og forpligtelser mv., baseret på det 

formueorienterede regnskabsparadigme. En række aktiver opfylder definitionen på 

aktiver, men ikke indregningskriterierne, som fremgår af niveau fire. Disse kriterier skal 

være opfyldt før indregningen finder sted i praksis.  

                                                        
12  Finansiel Rapportering – Jens O. Elling, s. 198 
13  Jens O. Elling – Finansiel Rapportering., s. 199-200 
14  Deloitte – IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, IAS 1.  
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Niveau fire omfatter de værdibaserede måleattributter, som anvendes i årsregnskabet. 

Niveau fem beskæftiger sig med klassifikation og præsentation i årsregnskabet.  

 

Begrebsrammens målesystemer på niveau tre til fem, uddybes yderligere nedenfor i 

forbindelse med gennemgangen af IFRS og ÅRL. 

 

3.4 Delkonklusion 

Konkluderende kan goodwill altså opstå på to måder. Den største og måske mest basale 

forskel ligger i, at den erhvervede goodwill kan indregnes, hvilket internt oparbejdet 

goodwill ikke kan. Dog er forståelsen af sammenhængen mellem de to former for goodwill 

vigtig, idet den ene form for goodwill ikke vil kunne eksistere uden den anden. Goodwill 

skal forstås som den merpris, der betales for en virksomhed eller en aktivitet. 

 

Negativ goodwill, også kaldet badwill, opstår som resultat af et virksomhedsopkøb til 

underpris. Motiverne for at sælge til underpris kan være mange, og behandles ikke 

yderligere i opgaven. Dog kan eksempler herpå være krise- og likviditetsramte 

virksomheder, som ikke har andet valg end at sælge. Negativ goodwill opstår således ved 

køb til en lavere pris end dagsværdierne på aktiverne. Selve behandlingen af både positiv 

og negativ goodwill er forskellig afhængig af, om regnskabet aflægges efter den danske 

årsregnskabslov eller efter de internationale regnskabsstandarder.  

 

Begrebsrammens formål er at danne fundamentet for udarbejdelsen af 

regnskabsstandarderne, som skal sikre, at de aflagte regnskaber skal give et retvisende 

billede af virksomhedens indtægter, udgifter, aktiver og forpligtelser på balancedagen. 

Dette sker gennem fem niveauer, hvor de to første niveauer er med til at sikre brugerens 

informationsbehov, og de efterfølgende tre niveauer sikrer indregning, måling og 

præsentation.  

 

4. IFRS 

I dette afsnit præciseres den regnskabsmæssige behandling af goodwill efter de 

internationale regnskabsstandarder – efterfølgende også benævnt som IFRS.  



HD Regnskab og økonomistyring  Afslutningsprojekt  Mike Lolk og Julie Gravlund 

  Side 19 af 74 

Efter de internationale regnskabsstandarder behandles immaterielle anlægsaktiver som 

udgangspunkt efter IAS 38. Dog dikterer IAS 38 stk. 3, at såfremt en anden standard 

foreskriver, en konkret regnskabsmæssige behandling af en bestemt type immaterielle 

anlægsaktiver, skal virksomheden anvende denne standard i stedet. Herunder erhvervet 

goodwill der opstår ved virksomhedssammenslutninger. Denne skal ved 

førstegangsindregning, indregnes efter forskrifterne i IFRS 3 omhandlende 

virksomhedssammenslutninger.  

Den efterfølgende værdiregulering af goodwill efter de internationale standarder sker ved 

IFRS 3, herunder med reguleringer fra IAS 36. Dette område behandles dybdegående i 

afsnit 4.3. 

Det er et krav for danske børsnoterede selskabet i regnskabsklasse D at aflægge regnskab 

efter reglerne i IFRS15.  I forbindelse med klargøring til en fremtidig børsnotering eller et 

muligt salg til udlandet, kan det altså for mindre virksomheder også være relevant at 

overveje at aflægge regnskab efter IFRS. Dette sikrer virksomheden større 

sammenlignelighed med eksempelvis udenlandske konkurrenter. Kravene til aflæggelse af 

årsregnskabet efter IFRS er dog både større og langt mere omfattende end ved aflæggelse 

af årsrapporten efter den danske årsregnskabslov. Hvis en virksomhed skal aflægge 

regnskab efter reglerne i IFRS, betyder det, at reglerne i den danske årsregnskabslov 

omkring indregning og måling ikke længere er gældende.16  

 

4.1 Indregning 

Indregning af erhvervet goodwill sker efter IFRS 3, og opgøres ved brug af 

overtagelsesmetoden.17 IFRS 3 kræver, jf. afsnit 51, at den overtagende virksomhed på 

overtagelsestidspunktet skal:  

 

”Indregne goodwill som er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning, som et aktiv, 

og første gang måle denne goodwill til kostpris, hvilket er det beløb, hvormed kostprisen 

for virksomhedssammenslutningen overstiger den overtagende virksomheds andel af 

nettodagsværdien af de identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser”.  

 

                                                        
15 Årsrapporten – kommentarer til årsregnskabsloven, Karnov Group, 2011 
16 Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 121-122 
17 IFRS 3.4 
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Ifølge ovenstående skal goodwill således førstegangsindregnes i regnskabet som et aktiv til 

kostpris. Opgørelsen af denne kostpris for erhvervet goodwill beskrives kort nedefor, idet 

opgavens hovedfokus ligger på allerede erhvervet goodwill.    

Goodwill fremkommer som den sidste del af overtagelsesmodellen og er reelt set forskellen 

mellem købsprisen og dagsværdigen af den overtagende virksomhedes aktiver og 

forpligtelser.18  

 

4.1.1 Overtagelsesmetoden 

Efter reglerne IRFS 3 skal alle virksomhedssammenslutninger mellem uafhængige 

virksomheder behandles efter overtagelsesmetoden og denne skal anvendes på den reelt 

overtagne virksomhed, uanset den juridiske struktur.19 

 

Overtagelsesmetoden består af fem faser: 

- Identifikation af den overtagende part 

- Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet  

- Opgørelse af betalt vederlag  

- Identificering, indregning og måling af den overtagne aktiver og forpligtelser   

- Opgørelse af goodwill ved overtagelsen. 

 

Første punkt i modellen er at identificere og fastlægge den overtagende virksomhed, som 

opnår kontrol over den sammensluttende virksomhed. Udgangspunktet er meget basalt, 

men ikke desto mindre ekstremt vigtigt, idet modellen anvendes på den sammensluttende 

virksomhed, hvis aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser skal omregnes til 

dagsværdi. 

 

Ifølge IFRS 3 ses der som hovedregel på, hvilken aktionærgruppe der efter 

virksomhedssammenslutningen har kontrol over den samlede virksomhed, frem for det 

juridiske indhold af transaktionen,20 hvilket fremgår af regler i IFRS 3, efter reglerne i IAS 

27. Udgangspunktet for bestemmende indflydelse er mere end halvdelen af stemmerne i 

den overtagende virksomhed.  

                                                        
18 IFRS 3.53 
19 IFRS 3  
20 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 49 



HD Regnskab og økonomistyring  Afslutningsprojekt  Mike Lolk og Julie Gravlund 

  Side 21 af 74 

Der kan dog i specielle tilfælde opnås bestemmelse forud for en erhvervelse af 

stemmerettighederne som det fremgår af IFRS 3 pkt. 19 lita a-d, som forudsætter at 

virksomheden opnår:  

- Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i den overtagne 

virksomhed som følge af aftale med andre investorer eller 

- Beføjelser til at styre de økonomiske og driftmæssige interesser i den indskydende 

virksomhed eller 

- Beføjelser til at afsætte eller indsætte bestyrelsesmedlemmer eller tilsvarende 

ledelse/direktion i den overtagne virksomhed eller 

- Beføjelser til at afgive flertallet af stemmer ved bestyrelsesmøder eller tilsvarende 

ledelses/direktionsmøder.  

 

Ifølge overtagelsesmetoden skal en overtaget virksomhed indregnes fra 

overtagelsestidspunktet. Rent praktisk er overtagelsestidspunktet, jævnført IFRS 3, det 

tidspunkt hvor den overtagende virksomhed reelt set opnår den fulde kontrol over den 

overtagne virksomhed. Overtagelsestidspunktet kan være forskelligt fra det tidspunkt, der 

er fastsat i overtagelsesaftalen. Hvis det overtagne er nettoaktiver, fastsættes 

overtagelsestidspunktet efter reglerne omkring ejendomsrettens overgang.  

 

Hvis det overtagne derimod er et aktie- eller anpartsselskab, er det stemmerettens 

overgang som er det afgørende for overtagelsestidspunktet, hvilket normalvis sker i 

forbindelse med et bestyrelsesmøde. Derfor er det ej heller muligt at lave overtagelse med 

tilbagevirkende kraft i forhold til det identificerede overtagelsestidspunkt. 

 

Ifølge IFRS 3 påvirkes det betalte vederlag ikke af transaktionsomkostningerne eller 

efterfølgende regulering af betingede vederlag. 

 

Kostprisen opgøres efter IFRS 3, pkt. 24, og defineres derfor som: 

 

a. ”Dagsværdien på transaktionstidspunktet af de aktiver, den overtagende 

virksomhed har afgivet, forpligtelser, den har afholdt eller påtaget sig, samt 

egenkapitalinstrumenter, den har udstedt, til gengæld for bestemmende indflydelse 

på den overtagne virksomhed med tillæg af 
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b. Eventuelle omkostninger, som er direkte knyttet til 

virksomhedssammenslutningen.”21 

 

Efterfølgende måling af købsvederlagt jf. IFRS 3, som følge af en earn-out, skal foretages til 

løbende dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen. 

 

Efter identificering af den overtagende virksomhed og fastlæggelsen af 

transaktionstidspunktet, skal der efter reglerne i IFRS 3, udarbejdes en 

overtagelsesbalance.22 Dens primære formål er at identificere alle aktiver og forpligtelser i 

den overtagne virksomhed.23  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af overtagelsesbalancen opstår en problematik, da også 

uidentificerede aktiver og forpligtelser skal indregnes, samt værdiansættes såfremt disse 

opfylder de generelle kriteriet for indregning.  

 

Immaterielle aktiver - Hvis de er særskilt identificerbare. 

- Hvis de er under virksomhedens kontrol. 

- Hvis de er kilde til fremtidlige økonomiske 

fordele.  

- Hvis dagsværdien kan måles pålideligt. 

Øvrige aktiver - Hvis det anses for sandsynligt at aktivet vil 

frembringe økonomiske fordele- 

- Hvis dagsværdien kan måles pålideligt. 

Eventualforpligtelser - Hvis dagsværdien kan måles pålideligt. 

Øvrige forpligtelser  - Hvis det er sandsynligt, at afregningen af 

forpligtelsen vil medføre, at virksomheden 

afstår økonomiske fordele. 

- Hvis dagsværdien kan måles pålideligt.24 

 

 

 

                                                        
21 IFRS 3.24.  
22 IFRS 3 
23 PWC – Purchase Price Allocation 
24 IFRS 3 
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Indregningen af aktiver og forpligtelser skal ske i overensstemmelse med IFRS 3, punkt 37, 

som foreskriver: 

- ”For aktiver, der ikke er immaterielle aktiver, skal det være sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden fra aktivet, og dagsværdien 

skal kunne måles pålideligt.  

- For forpligtelser, der ikke er eventuel forpligtelser, skal det være sandsynligt, at det 

kræver et træk på virksomhedens ressourcer at indfri forpligtelsen, og dagsværdien 

skal kunne måles pålideligt.  

- For eventuel forpligtelser og immaterielle aktiver skal dagsværdien kunne måles 

pålideligt.” 

 

Immaterielle aktiver skal identificeres og indregnes til dagsværdi med henblik på 

reducering af goodwill, idet dette skaber mere gennemsigtighed af den overtagne 

virksomhed. Kravet til de identificerede immaterielle anlægsaktiver er, at der foreligger en 

kontraktlig eller juridisk rettighed, eller at aktivet er separer bart i overensstemmelse med 

IFRS 3 punkt 46a og 46b. 

 

Første indregning af et immaterielt aktiv skal ske ved måling til dagsværdi, efter en af de 

følgende tre metoder: 

1. Kostprismetoden/genanskaffelsesmetoden: metoden anvendes ej særlig ofte ved 

indregning af immaterielle aktiver, da disse er aktiver uden fysisk substans, hvilket 

gør det svært at beregne en decideret genanskaffelsesværdi på.  

 

2. Markedsmetoden/indregning til dagsværdi: metoden benytter handelsværdien på 

overtagelsestidspunktet, som en uafhængig køber på et velfungerende marked er 

villig til at betale. Denne anses for værende den mest gængse metode.  

 

3. Indtægtsmetoden: denne metode beregner værdien ved en fastsættelse af 

tilbagediskonteringen af den forventede fremtidige indtægt forbundet med aktivet. I 

situationer med manglende forudsætninger, anvendes regnskabsmæssige skøn til 

brug for beregningen, hvilket medfører stor usikkerhed.  
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Imidlertid kan langt de fleste aktiver aktiveres, men der er forsat én meget vigtig ressource, 

som hverken almindeligt eller i forbindelse med virksomhedssammenslutninger kan 

aktiveres. Medarbejdere og deres viden kan ikke aktiveres, idet virksomheden ikke har 

tilstrækkeligt kontrol over aktivet og den viden som frembringes.  

 

Eventualforpligtelser er ligeledes indbegrebet af de tidligere nævnte indregningskriterier, 

hvoraf det fremgår, at dagsværdien skal kunne opgøres pålideligt – såfremt dette ikke er 

muligt, skal eventuel forpligtelsen forsat behandles som en eventuel forpligtelse i den 

overtagne virksomhed efter IAS 37. Dagsværdien vurderes ud fra markedsmetoden, 

svarende til handelsværdien ved en uafhængig tredjepart på et velfungerende marked.  

 

I forbindelse med værdiansættelsen indregnes kun den andel der sandsynligvis er udfaldet 

af eventualforpligtelsen. Indregningen sker heraf forholdsmæssig.  

I forbindelse med virksomhedssammenslutninger kan der udelukkende indregnes 

hensættelser, såfremt disse allerede eksisterede i den overtagne virksomhed. Dette skyldes, 

at forpligtelser, der ikke hidrører tidligere begivenheder, ikke kan indregnes som 

hensættelser og medtages i overtagelsesbalancen. I forbindelse med en eventuel 

omstrukturering i den overtagne virksomhed kan man derfor ikke afsætte omkostningerne 

til en eventuel omstrukturering som en hensat forpligtelse. Idet disse omkostninger først 

bliver realiseret som følge af en fremtidig usikkerhed. Omkostningerne skal derfor 

udgiftsføres i takt med de afholdes.  

 

Når alle aktiver og forpligtelser er identificeret og opgjort til handelsværdi efter 

ovenstående principper, opnås den reelle værdi af virksomheden, og som i praksis er en 

forskelsværdi mellem købsprisen og dagsværdien af den overtagne virksomheds aktiver, 

forpligtelser og eventualforpligtelser.25  

 

IFRS 3 kræver, at den overtagende virksomhed indregner goodwill, der er erhvervet ved en 

virksomhedssammenslutning, som et aktiv.  

 

 

 

                                                        
25 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 53 
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Goodwill måles ved første indregning som forskellen mellem:  

1. den opgjorte værdi af det betalte vederlag i forbindelse med 

virksomhedsovertagelsen og  

 

2. dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser.26  

 

Omkostninger, som knytter sig til anskaffelsen af goodwill, kan ikke aktiveres, men 

udgiftsføres i stedet i de regnskabsperioder, hvor omkostningerne afholdes.27  

 

4.2 Måling og efterfølgende værdiregulering 

Efter første indregning måles goodwill fortsat til kostpris, men denne skal mindst én gang 

årligt testes for værdiforringelse og eventuelt nedskrives til en lavere genindvindingsværdi 

efter IAS 36, Værdiforringelse af aktiver28. 

Efter reglerne i IFRS 3.55 og IAS 36.96 må der ikke afskrives på goodwill, idet goodwill 

anses for værende et anlægsaktiv med ubestemt levetid, hvorfor værdiforringelsen ikke kan 

fordeles retvisende ud på aktivets levetid.   

Det er efter første indregning stadig muligt at regulere den opgjorte goodwill. Reguleringen 

heraf følger IFRS 3.45, som tilskriver, at overtagelsesbalancen må reguleres i en periode på 

op til 12 måneder.29 Denne mulighed i loven er lavet, da den overtagende virksomhed 

sjældent har det fulde overblik over virksomheden på overtagelsestidspunktet. Den 

overtagende virksomhed har således mulighed for at lave en foreløbig opgørelse af 

goodwillen og herefter tilpasse de indregnede værdier i takt med, at virksomhedens aktiver 

og forpligtelser identificeres mere præcist.30 Såfremt der identificeres nye aktiver eller 

yderligere forpligtelser efter udløbet af reguleringsperioden på de 12 måneder, anses dette 

for værende en fejl i overtagelsesbalancen og ændres efter reglerne i IAS 8, dog kun 

såfremt der er tale om en væsentlig ændring.   

                                                        
26 IFRS 3.19 
27 IFRS 3.53 
28 IFRS 3.54 
29 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 55 
30 IFRS 3.48 
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Såfremt der foretages ændringer i goodwillopgørelsen skal denne regulering foretages med 

tilbagevirkende kraft og således fremgå i overtagelsesbalancen.31  

 

Det er ikke tilladt at opskrive immaterielle anlægsaktiver og således heller ikke goodwill.32 

 

4.2.1 Nedskrivninger 

Goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver med ubestemt levetid afskrives ikke, men 

skal i stedet undergå en nedskrivningstest mindst én gang årligt jf. IAS 36.96. 

Hovedindholdet af nedskrivningstesten i henhold til IAS 36, er som følgende: 

 

1. Virksomheden skal årligt vurdere, om der er indikation på værdiforringelse af 

virksomhedens anlægsaktiver.33 Dette punkt er ikke gældende for goodwill. Her finder 

reglerne i IAS 36.10 anvendelse, som påtvinger at der mindst én årligt udføres 

nedskrivningstest. 

 

2. Nedskrivningstest gennemføres ved at sammenholde aktivets genindvindingsværdi med 

den regnskabsmæssige værdi. Såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger 

genindvindingsværdien, skal der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien.34 

 

3. Genindvindingsværdien opgøres som udgangspunkt for det enkelte aktiv. Såfremt 

aktivet ikke frembringer pengestrømme som er uafhængige af pengestrømme fra andre 

aktiver, skal nedskrivningstesten gennemføres på den pengestrømsfrembringende enhed, 

også kaldet CGU, som aktivet tilhører35 

 

 

 

 

 

                                                        
31 IAS 8.41 og 8.5 
32 IAS36.124, IAS36.125, IAS38.48 
33 IAS 36.9 
34 IAS 36.8 
35 IAS 36.22 
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Ovenstående hovedelementer af nedskrivningstestene, kan billedligt illustreres på følgende 

måde: 

 

 
 
Da goodwill i henhold til lovgivningen er pålagt at skulle nedskrivningstestes mindst én 

gang årligt, starter nedskrivningstesten i trin 2 ved beregning af genindvindingsværdien, 

uanset udfaldet af trin 1.  

Genindvindingsværdien defineres som den højeste værdi af aktivets kapitalværdi og 

aktivets salgspris, fratrukket de forventede salgsomkostninger.36 Overstiger blot den ene af 

de to værdier aktivets regnskabsmæssige værdi, er der ikke grundlag for nedskrivning.  

 

Kapitalværdien for et aktiv er den tilbagediskonterede værdi, også kaldet nutidsværdien, af 

de fremtidige nettoindbetalinger som aktivet på balancedagen forventes at indbringe.37 

                                                        
36 IAS 36.25 
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Jævnfør IAS 36.67 kan genindvindingsværdien for goodwill ikke opgøres alene, da 

goodwill ikke frembringer nogle pengestrømme uafhængigt af de andre aktiver.  

 

Vurderingen af et eventuelt nedskrivningsbehov af den regnskabsmæssige goodwill skal 

derfor vurderes sammen med de øvrige aktiver, hvortil goodwillen kan henføres. Det er 

derfor vigtigt, at en virksomhed i overdragelsessituationen henleder værdien af goodwillen 

til de rigtige pengestrømsforbindende enheder. 38  Det er muligt for virksomheden at 

foretage goodwillallokering helt frem til regnskabsafslutningen.39 Allokeringen kan både 

foretages efter pro-rata, altså procentvis fordeling, eller som en uensartet allokering ved 

henholdsvis ”bottom-up” og ”top-down”-tests. 

 

Der er intet krav om at nedskrivningstesten foretages på balancedagen eller i forbindelse 

med regnskabsaflæggelse, dog foreskriver IAS 36.10, at nedskrivningstesten skal foretages 

på samme tidspunkt hvert år. Alligevel skal trin 1 jævnført ovenstående illustration dog 

altid vurderes og dokumenteres ved årsafslutningen, hvor virksomheden som minimum 

skal vurdere, om der er interne eller eksterne indikatorer, som medfører, at aktivet kan 

være værdiforringet.40Det er dog et krav efter IFRS 3, at der i anskaffelsesåret for den 

nyerhvervede goodwill inden udgangen af regnskabsåret skal foretages nedskrivningstest 

af den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil den erhvervede goodwill er allokeret.  

 

Efter reglerne i IAS 36 kan virksomheder vælge at genanvende en beregning af tidligere års 

genindvindingsværdi i forbindelse med nedskrivningstesten, for det CGU som goodwill 

knytter sig til. Denne genanvendelse kræver dog efter IAS 36, pkt. 90 at følgende 

betingelser er opfyldt:  

- At aktiver og forpligtelser som udgør CGU’et ikke har ændret sig væsentligt siden 

den seneste beregning af genindvindingsværdien.  

- At den seneste beregnede genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige 

værdi med et væsentligt behov. 

- At ingen begivenheder er indtruffet eller forhold ændret, som vil sandsynliggøre, at 

en aktuel opgjort genindvindingsværdi vil medføre en indregning af et værditab.  

                                                                                                                                                                                        
37 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 692 
38 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 705 
39 IAS 36.80 
40 Ernst & Young (EY), indsigt i årsregnskabsloven 2015-16, s. 403 
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Ved vurderingen af værdiforringelse findes der to typer af indikatorer, jf. IAS 36; interne 

og eksterne. Her skelnes altså mellem de interne forhold i virksomheden, som 

virksomheden selv har kontrol over, og de eksterne som virksomheden ikke selv har 

kontrol over.41  

 

Eksterne indikationer Interne indikationer 

- Aktivets markedsværdi er i 
regnskabsåret faldet væsentligt mere 
end det fald, som må forventes med 
tiden eller som følge af normal 
anvendelse. 
 

- Væsentlige ændringer, som har påvirket 
virksomheden negativt, er sket i 
regnskabsåret eller vil ske inden for en 
overskuelig fremtid i de teknologiske, 
markedsmæssige, økonomiske eller 
juridiske rammer for virksomhedens 
aktiviteter eller på det marked, hvor 
aktivitet anvendes. 
 

- Markedsrenter eller andre 
markedsbaserede afkastmål er steget i 
regnskabsåret, og det er sandsynligt, at 
disse stigninger vil påvirker den 
diskonteringssats, der er anvendt ved 
beregning af aktivitets nytteværdi, og 
reducere aktivets genindvindingsværdi 
væsentligt. 
 

- Den regnskabsmæssige værdi af 
virksomhedens nettoaktiver er større 
end dens samlede kursværdi 

- Der foreligger dokumentation for 
ukurans eller fysisk skade på et aktiv. 
 

- Væsentlige ændringer, som påvirker 
virksomheden negativt, er sket i 
regnskabsåret eller firventes at ske 
inden for en overskuelig fremtid, i det 
omfang eller i forhold til den måde, 
hvorpå aktivet anvendes eller forventes 
anvendt. Disse ændringer omfatter 
manglende udnyttelse af et aktiv, planer 
for ophør eller omstrukturering af den 
aktivitet, aktivet tilhører, eller planer om 
afhændelse af aktivet før det hidtidige 
forventede tidspunkt, og revurdering af 
et aktivs brugstid som begrænset i stedet 
for uendelig. 

 
- Der foreligger dokumentation fra 

den interne rappotering, som 
indikerer, at aktivets ydeevne er eller 
vil blive lavere end forventet42 

 

Den enkelte virksomhed må hertil selv tage stilling til, om der er yderligere indikationer, 

der kan påvirke værdiforringelsen af den indregnede goodwill, da listen blot anvendes som 

retningslinje og dermed ikke er udtømmelig.  

 

Hvis den regnskabsmæssige værdi af CGU’en overstiger den opgjorte genindvindingsværdi 

på aktiverne, skal der foretages nedskrivning af forskellen.43 

 

                                                        
41 IAS 36.12 
42 IAS 36.12-13 
43 IAS 36.90 
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I praksis vil man gøre brug af kapitalværdien, da salgsværdien ikke kan beregnes pålideligt 

medmindre der foreligger et konkret købstilbud. 

 

Ved konstatering af et nedskrivningsbehov, fordeles nedskrivningerne på de enkelte 

CGU’er i følgende rækkefølge:  

1. Først nedskrives den eventuelle goodwill allokeret til CGU’en.  

2. Herefter nedskrives andre aktiver i enheden på et pro-rata-grundlag baseret på den 

regnskabsmæssige værdi af de enkelte aktiver i enheden.  

 

I tilfælde hvor der er foretages nedskrivning i forhold til reglerne i IAS 36, er det ikke 

muligt at tilbageføre nedskrivningerne/tabet ved værdiforringelsen, da ISA 38 pkt. 48 ikke 

tillader aktivering af internt oparbejdet goodwill. En stigning i genindvindingsværdien er 

et udtryk for internt oparbejdet goodwill, og ikke en værdistigning af den oprindelige 

erhvervede goodwill. 

 

I forbindelse med identifikation af CGUér vurderes det, at der er risiko for, at 

virksomhederne bevidst kan skjule et nedskrivningsbehov ved at foretage testen på et for 

højt niveau. Dette kan bedst illustreres således:  

  CGU 1 CGU 2  CGU 3 CGU 4 I ALT 
Regnskabsmæssig værdi inkl. 
Goodwill  950       1.750       2.150       1.650       6.500      

Genindvindingsværdi  1.350       1.400       1.700       1.950       6.400      

Nedskrivningsværdi  0   350       450       0   100      

 

Som det ses af illustrationen, vil nedskrivningstest foretaget for hvert enkelt CGU medføre 

et nedskrivningsbehov på i alt 800 fordelt på henholdsvis CGU nr. 2 og 3. Foretages testen 

derimod samlet for alle CGU’erne, er nedskrivningsbehovet væsentligt lavere, kun 100. 

Betydningen heraf understøtter kravet, om at goodwill skal allokeres til mindste mulige 

pengestrømsfrembringende enhed for at undgå skjulte nedskrivningsbehov.  
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4.2 Præsentation 

Af goodwill opstået i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kræves det i henhold til 

IFRS 3, appendiks B64, at den overtagende virksomhed afgiver oplysninger omkring 

sammenslutningen i det år, hvor overdragelsen finder sted. Oplysningerne skal blandt 

andet indeholde informationer omkring, hvilken virksomhed der er overtaget, 

overdragelsestidspunktet, og andelen af den overdragne virksomheds egenkapital. 44  I 

situationer hvor en virksomhedssammenslutning er indgået efter statusdagen men inden 

den endelige godkendelse og offentliggørelse af årsrapporten, skal der ligeledes afgives de i 

IFRS 3 appendiks B64 opridsede oplysninger.  

 

Efter IFRS 3.61 skal disse oplysninger gøre det muligt for regnskabsbruger at vurdere de 

økonomiske virkninger af virksomhedssammenslutningen, som indregnes i årsrapporten.  

 

I tilfælde hvor den årlige nedskrivningstest af goodwill viser et nedskrivningsbehov, skal 

denne i henhold til IAS 1, præsenteres separat i resultatopgørelsen, mens den resterende 

goodwill præsenteres i balancen.45 

 

Udspecificering af goodwill som særskilt post i balancen, er ikke et krav, men imidlertid 

regnskabspraksis. Præsentationen af goodwill som en del af noteoplysningerne til de 

immaterielle anlægsaktiver er tilstrækkelig.  

 

Alle årsrapporter skal indeholde en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis til brug for 

regnskabslæsers forståelse af regnskabet. Her er indregning, måling og opgørelse meget 

centralt. Der ses udelukkende på regnskabspraksis, som har direkte forbindelse til den i 

regnskabet behandlede goodwill.  

 

Ved førstegangsindregning af erhvervet goodwill i forbindelse med 

virksomhedssammenslutning, skal den overtagne virksomhed, efter reglerne i IFRS 3.67 i 

anvendt regnskabspraksis, oplyse om stamdata om den overtagede virksomhed, brugstid, 

indregning, herunder kostpris, overtagelsestidspunkt og en beskrivelse af eventuelle 

aktiviteter/forhold som virksomheden har besluttet at ændre.  

                                                        
44 IFRS 2012 Standarder og fortolkningsbidrag – på dansk IFRS 3, Appendiks B afsnit 64 
45 Bilag 3 og 4 
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I henhold til IAS 38, stk. 118 skal virksomheden i anvendt regnskabspraksis oplyse om 

aktivets brugstid, herunder med særlig begrundelse hvis brugstiden skønnes uendelig.  

 

Jævnfør IAS 36 skal virksomheden oplyse om forudsætningerne for nedskrivningstesten, 

opgørelse af genindvindingsværdien og forudsætningerne for beregningen herom.46  

I forbindelse med nedskrivningstesten skal der også oplyses om den regnskabsmæssige 

værdi allokeret til de enkelte CGU’er (IAS 36.132A). Desuden skal virksomheden oplyse om 

eventuelle ændringer i regnskabsmæssige skøn af fx brugstiden, eller de arts- og 

beløbsmæssige størrelser, efter reglerne i IAS 38.121. 

 

I henhold til de internationale regnskabsstandarder er det ligeledes et krav, at ledelsen i 

ledelsesberetningen omtaler en eventuel nedskrivning af goodwill, forudsat at 

nedskrivningen er væsentlig. Ledelsesberetningen skal ydermere indeholde en 

årsagsforklaring til den foretaget nedskrivning af virksomhedens goodwill, både som en 

del af beskrivelsen for virksomhedens immaterielle aktiver, men også for goodwill alene.47  

 

4.2.1 Notekrav 

Behandlingen af goodwill medfører en række notekrav til resultatopgørelsen, balancen og 

noterne, jævnfør IAS 1, til virksomhedens aflagte årsrapport.  

 

Ifølge IFRS, er ledelsesberetningen ikke en del af regnskabet. Derfor skal alle oplysninger 

som kræves jf. IFRS præsenteres i noterne eller regnskabets øvrige elementer, medmindre 

det helt specifikt fremgår af en standard, at oplysningerne kan gives i ledelsesberetningen 

med henvisning til regnskabsnoterne.  

 

Resultatopgørelsens notekrav kan findes i IAS 36.12A, samt i IAS 1. Kravet medfører, at 

virksomheden er forpligtet til at vise en særskilt linje i resultatopgørelsen, hvor 

nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver skal vises. Se eksempel herpå jævnført bilag 

2.  

 

                                                        
46 IAS 36, stk. 132 
47 Illustrativ IFRS Årsrapport 2014 



HD Regnskab og økonomistyring  Afslutningsprojekt  Mike Lolk og Julie Gravlund 

  Side 33 af 74 

Balancens notekrav – som også ses ved bilag 3 – er opdelt i to. Først og fremmest en 

anlægsnote på immaterielle anlægsaktiver, hernæst en note omkring nedskrivningstesten 

som er foretaget.48 Noten omkring nedskrivningen skal indeholde oplysninger om den 

beregnede genindvindingsværdi, herunder hvilken metode som er anvendt til fastsættelse 

af dagsværdien – nærmere bestemt anvendelse af nettosalgsprisen, eller anvendelse af 

kapitalværdien. 49  

 

Foruden selve den talmæssige del af behandlingen af goodwill er der krav til 

præsentationen i forhold til IFRS ved udarbejdelsen af ledelsesberetningen. Her skal 

ledelsen omtale en eventuel foretagelse af nedskrivningen på goodwill, forudsat at den 

vurderes væsentlig. Beskrivelsen skal indeholde en årsagsforklaring til nedskrivningen,50 

og såfremt nedskrivningen vedrører flere CGU’er, findes det nødvendigt at omtale dem alle 

samt segmentet det vedrører.51 

 

4.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at goodwill efter reglerne i IFRS kun kan opstå ved brug af 

overtagelsesmetoden i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. Denne opgøres 

som forskellen mellem købsprisen og dagsværdien af den overtagne virksomheds aktiver, 

forpligtelser og eventualforpligtelser. Transaktionsomkostninger, der knytter sig til 

anskaffelsen af goodwill, kan ikke aktiveres som ved andre aktiver, men udgiftsføres i 

perioden, hvor de afholdes.  

 

Den opgjorte goodwill førstegangsindregnes således til kostpris i balancen og reguleres ved 

årlig test af nedskrivningsbehov. Idet goodwill anses som værende et aktiv med ubestemt 

levetid, foretages der efter IFRS ikke afskrivninger. Reglerne i IFRS kræver 

forudsætningerne for nedskrivningstests præsenteret under anvendt regnskabspraksis, og 

selve den foretagende nedskrivningstest præsenteret som en del af noterne. Ydermere skal 

goodwill præsenteres som en del af noterne til immaterielle anlægsaktiver.  

 

                                                        
48 Illustrativ IFRS årsrapport 2014, s. 179. 
49 Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 715 
50 KPMG – Illustrativ IFRS årsrapport 2012, s. 53-57. 
51 Årsrapport efter internationale standarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 715. 



HD Regnskab og økonomistyring  Afslutningsprojekt  Mike Lolk og Julie Gravlund 

  Side 34 af 74 

Såfremt nedskrivningstesten har givet indikationer på værdiforringelse i et pågældende 

regnskabsår, skal den foretaget nedskrivning beskrives i ledelsesberetningen. Ligeledes 

skal eventuelle ændringer af regnskabsmæssige skøn eller de anvendte forudsætninger i 

nedskrivningstesten, beskrives i ledelsesberetningen. 

5. ÅRL 

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er som udgangspunkt underlagt reglerne i 

årsregnskabsloven efter ÅRL §1. 

Goodwill er i årsregnskabsloven klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv og indregnes 

derfor som et aktiv i balancen, såfremt kravene i ÅRL § 33 er opfyldt: 

”Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt”.  

 

Alle erhvervede immaterielle anlægsaktiver skal indregnes for de virksomheder som 

tilhører regnskabsklasse B, C og D.52 Årsregnskabsloven tillader dog kun indregning af 

goodwill, som er erhvervet eksternt, idet internt oparbejdet goodwill ikke opfylder de 

generelle betingelser for indregning og måling, blandt andet fordi internt oparbejdet 

goodwill ikke kan måles pålideligt efter reglerne i ÅRL § 33.  

 

5.1 Indregning 

Efter reglerne i ÅRL § 36 indregnes erhvervet goodwill til kostpris med fradrag for 

omkostninger, som direkte knytter sig til anskaffelsen, og gælder for virksomheder i 

regnskabsklasse B, C og D.53  

 

Erhvervet goodwill kan ifølge årsregnskabsloven opgøres ved brug at henholdsvis 

overtagelsesmetoden og sammenlægningsmetoden. Lovens hovedregel for 

regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger, herunder behandlingen 

af goodwill, er overtagelsesmetoden.  

Loven tillader dog anvendelse af sammenlægningsmetoden ved opfyldelse af visse 

specifikke og restriktive betingelser efter ÅRL §121.54  

                                                        
52 ÅRL § 33 
53 ÅRL § 40 
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I henhold til afgrænsningen behandles sammenlægningsmetoden ikke yderligere, idet 

virksomheder ikke foretager justeringer af de regnskabsmæssige værdier, hvorfor der ikke 

opstår goodwill.55 

 

5.1.1 Overtagelsesmetoden 

Reglerne i den danske årsregnskabslov omkring overtagelsesmetoden minder på mange 

områder om reglerne angivet i de internationale standarder. I overtagelsesmetoden indgår 

følgende punkter:  

- Identifikation på den overtagende virksomhed  

- Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet 

- Opgørelse af kostpris  

- Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser  

- Opgørelse af goodwill 56 

 

Den overtagende virksomhed fastlægges på baggrund af de faktiske forhold. Såfremt det 

ikke er åbenbart, hvilken virksomhed der er den reelle erhverver, kan den formelt 

erhvervede virksomhed anses for erhverver.57   

Det er imidlertid Erhvervsstyrelsens opfattelse, at den overtagende virksomhed i henhold 

til årsregnskabsloven altid vil være den virksomhed, der juridisk overtager en anden 

virksomhed.58 

 

Overtagelsestidspunktet for virksomhedsovertagelsen defineres som datoen, hvor 

kontrollen over den købte virksomhed overgår. Denne kontrol anses ikke for værende 

overgået, førend alle væsentlige betingelser ved købet er opfyldt. Dog anses manglende 

opfyldelse af formelle betingelser ikke som gyldig grund til udskydelse af 

overtagelsestidspunktet. I enkelte tilfælde tillader reglerne i årsregnskabsloven, at 

overtagelsesmetoden kan anvendes med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft.  

                                                                                                                                                                                        
54 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 300 
55 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 48 
56 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 48 
57 ÅRL § 122 stk.2 
58 Indsigt i årsregnskabsloven  s.214-215, s. 201 
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Det gælder for eksempel ved selskabsretlige fusioner, spaltninger og indskud af bestående 

virksomhed. Dette betyder, at selskabslovens mulighed for at gennemføre fx en fusion med 

selskabsretlig virkning fra 1. januar også kan anvendes regnskabsmæssigt.59  

 

Kostprisen for den erhvervede virksomhed opgøres som købsvederlaget med tillæg af 

omkostninger, som knytter sig direkte hertil. 60  Disse omkostninger kan blandt andet 

omfatte offentlige afgifter, honorarer til advokat, revisor og banker i forbindelse med 

overtagelsen.61  

 

Efterfølgende regulering af kostprisen, for eksempel som følge af en earn out, sker 

tidsubegrænset og der skal foretages tilsvarende regulering af goodwill.  

 

Den overtagne virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser skal på 

overtagelsestidspunktet opgøres til dagsværdi. Ved identificerbare aktiver og forpligtelser 

forstås alle individuelle aktiver og forpligtelser, herunder også ikke-bogførte, hvis de på 

overtagelsestidspunktet opfylder følgende kriterier:  

- Det er sandsynligt, at alle fremtidige økonomiske fordele vedrørende aktivet eller 

forpligtelsen vil tilflyde køberen eller skal afholdes af køberen.   

- Det er muligt at foretage en pålidelig opgørelse af dagsværdien i forbindelse med 

overtagelsen.  

 

Hvis det er mere end 50 % sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde 

køberen, eller afståelse af økonomiske fordele vil være relevant, er lovens krav om 

sandsynlighed opfyldt. På grund af lovens sandsynlighedskriterium er det ikke muligt efter 

loven at indregne eventualforpligtelser i overtagelsesbalancen.62  

 

Efter ÅRL § 122 stk. 4 skal et positivt forskelsbeløb mellem kostprisen og dagsværdien af 

de identificerede aktiver og forpligtelser behandles som goodwill jævnført §43. 

                                                        
59EY Indsigt i årsregnskabsloven, s. 206 
60 ÅRL § 36 
61 Regnskabsvejledning 14.1.8 
62 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 54- 55 
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Goodwill skal efter loven indregnes i balancen og amortiseres over den forventede 

økonomiske levetid.63  

 

Frem til udløbet af det første regnskabsår efter overtagelsen kan væsentlige aktiver og 

forpligtelser, der eksisterede på overtagelsestidspunktet, identificeres. Ved indregning skal 

den oprindelige goodwill ligeledes reguleres tilsvarende. Såfremt der identificeres 

ændringer, nye aktiver eller forpligtelser efter udløbet af den overtagende virksomheds 

første regnskabsår, skal dette indregnes i resultatopgørelsen.64  

 

5.2 Måling og efterfølgende værdiregulering 

Goodwill indregnes efterfølgende i balancen til kostpris med fradrag for akkumulerede 

afskrivninger og nedskrivninger.65 

 

5.2.1 Afskrivninger 

Overordnet set skal afskrivninger ses som en regnskabsmæssig handling, som over et 

aktivs løbetid periodisk formindsker den bogførte værdi. Dette gælder uanset om der er 

tale om immaterielle- eller materielle anlægsaktiver. Afskrivninger foretages over aktivets 

brugstid, og er et udtryk for en værdiforringelse. Ovenstående definition på afskrivninger, 

medfører at hver regnskabsperiode ”belastes” svarende til aktivets værdiforringelse.  

 

Efter ovenstående og jævnfør ÅRL § 43 skal værdien af goodwill formindskes af 

afskrivninger: ”Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og 

materielle anlægs- aktiver med begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, 

der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Dette gælder 

dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør af § 38”.  

 

For anlægsaktiver, herunder goodwill, er der yderligere den bestemmelse, at 

afskrivningerne skal beregnes ud fra aktives forventede levetid.66  

                                                        
63 Regnskabsvejledning 14.2.3 
64 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 54-55 
65 Regnskabsvejledningen 14.1.7 
66 ÅRL § 43 stk. 2 
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I tilfælde hvor virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden, 

antages denne at være 10 år.67 Overstiger afskrivningsperioden 5 år skal dette oplyses og 

endvidere begrundes fyldestgørende jf. ÅRL § 53, stk. 2. Hvis virksomhedens goodwill 

afskrives over en særlig lang periode, stilles der krav til begrundelsen og dokumentationen 

af, hvorfor netop dette immaterielle aktiv har en særlig lang levetid.68  

 

Afskrivninger er ydermere en måde at sikre, at internt oparbejdet goodwill ikke indregnes. 

Dette skyldes, at den erhvervede goodwill i løbet af dens levetid vil blive inkorporeret i 

virksomheden interne goodwill og erstattet af internt oparbejdet goodwill, såfremt der ikke 

afskrives. Afskrivninger er således en måde at sikre, at internet oparbejdet goodwill ikke 

aktiveres som en del af den erhvervede goodwill.  

 

Afskrivningsgrundlaget for immaterielle anlægsaktiver opgøres som kostprisen med 

fradrag for eventuelle nedskrivninger.69 

Goodwill afskrives jf. § 43 systematisk over brugstiden.  

 

Årsregnskabsloven stiller ikke ét specifikt krav til valg af afskrivningsmetode, hvorfor både 

lineære, degressive og progressive afskrivninger som udgangspunkt kan anvendes så længe 

dette giver et retvisende billede af værdiforringelsen.  

 

Ved lineære afskrivninger afskrives der lige store beløb hvert år henover hele aktivets 

levetid. Metoden forudsætter, at aktivet værdiforringes ens hvert år, hvorfor der ikke tages 

højde for, at der i nogle perioder kan være større ressourcetræk end i andre perioder. 

Fordelen ved afskrivning efter den lineære metode er, at virksomhedens resultat påvirkes 

ens over aktivets levetid, hvilket gør det nemmere at sammenligne den reelle effekt af 

goodwillen. 

 

 

 

  

 

                                                        
67 ÅRL § 43 stk. 3 
68 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver  
69 Regnskabsvejledning 14.2.1 
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Ved afskrivning efter den degressive metode, også kendt som saldometoden, afskrives hver 

periode med maksimalt 25% af restsaldoen. Dette betyder således, at virksomhedens 

afskrivninger er aftagende, altså med størst regnskabsmæssig påvirkning i de første år. Det 

er nødvendigt ved afskrivning efter den degressive metode at fastsætte en nedre grænse for 

restafskrivningerne. Hvis disse følger de generelle regler efter ÅRL for småanskaffelser, er 

denne grænse kr. 12.600 for regnskabsåret 2014 og 12.800 for regnskabsåret 2015. Ved 

anvendelsen af den degressive afskrivningsmetode forudsættes det, at aktivet har størst 

værdi for virksomheden i starten af aktivets levetid. Dermed følges afskrivningerne og 

aktivet værdiskabelse.   
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Afskrivninger efter den progressive metode indebærer det modsatte af de degressive 

afskrivninger. Her afskrives der gradvist mere, hvilket er et udtryk for tiltagende 

værdiforringelse. Fordelen ved at afskrive progressivt er, at man i den første periode efter 

overtagelse af aktiver eller et virksomhedsopkøb, er meget modtagelig for mindre 

påvirkninger, hvorfor en yderligere regnskabsmæssig belastning kan have en større negativ 

indvirkning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis der sker ændringer af brugstiden på baggrund af et regnskabsmæssigt skøn, medfører 

dette, at de fremtidlige afskrivninger skal revurderes og aktivet skal restafskrives over den 

revurderede brugstid.70 Dette gælder ligeledes, hvis der sker en efterfølgende regulering af 

kostprisen, for eksempel som følge af ændringen på en earn out.   

 

Efter regnskabsvejledningen afsnit 14.3 kan der ikke foretages opskrivninger af 

immaterielle anlægsaktiver, herunder goodwill, da dette anses som værende internt 

oparbejdet goodwill, hvorfor det ikke kan måles pålideligt og derfor ikke kan aktiveres.71   

                                                        
70 Regnskabsvejledning 14.2.4 
71 ÅRL § 41 
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5.2.2 Nedskrivninger 

I henhold til årsregnskabslovens § 42 skal anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til 

dagsværdi, herunder goodwill der måles til kostpris, 72  nedskrives til 

genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.   

 

Genindvindingsværdien defineres i årsregnskabslovens bilag 1 som den højeste værdi af 

kapitalværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg. 

Definitionen efter ÅRL er lig de i IFRS angivet definitioner.  

 

ÅRL § 42, stk. 2, anfører, at såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien 

for det enkelte aktiv, skal virksomheden opgøre genindvindingsværdien af den 

pengestrømsgenerende enhed som aktivet tilhører.  

I praksis vil en værdiforringelsestest oftest blive gennemført for en 

pengestrømsfrembringende enhed, da det sjældent er muligt at henføre pålideligt 

pengestrømmene til et enkelt aktiv.73   

 

Årsregnskabsloven udtrykker ikke nogen frekvens, hvormed der skal foretages 

nedskrivningstest af goodwill, hvorfor denne som udgangspunkt kun foretages, såfremt 

der er indikationer på værdiforringelse. Såfremt der konstateres behov for nedskrivning, 

reduceres afskrivningsgrundlaget ligeledes. Det reducerede afskrivningsgrundlag fradrages 

med allerede foretagne afskrivninger, og danner derved nyt grundlang for de systematiske 

afskrivninger og den resterende brugstid.74  

Loven indeholder kun ovenstående overordnede bestemmelser omkring målingen hvorpå 

nedskrivningsbehovet skal opgøres. I lovbemærkningerne henvises til IAS 36 (1998), der 

udfylder lovens rammebestemmelser.75 Idet selve udførelsen af testen behandles efter IAS 

36, som allerede er gennemgået i afsnit 4.2.1, behandles det ikke yderligere.  

 

                                                        
72 Regnskabsvejledningen 14.1.7 
73 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 247 
74 Regnskabsvejledning 14.3.5 
75 EY – indsigt i årsregnskabsloven, s. 402. 
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For nedskrivninger på goodwill præciseres i ÅRL § 42 stk. 3 at sådanne nedskrivninger 

ikke kan tilbageføres, ej heller selvom begrundelsen for nedskrivningen ikke længere 

består.76  

 

5.3 Præsentation 

Efter reglerne i årsregnskabslovens § 53 skal der under anvendt regnskabspraksis 

redegøres for indregningskriterier, målegrundlag, afskrivningsperiode, samt hvilken 

afskrivningsmetode der er anvendt for virksomhedens goodwill. Ydermere skal der, 

såfremt afskrivningsperioden overstiger 5 år, gives en begrundet forklaring.77  

Det kræves af ÅRL § 76a, at virksomheder skal udarbejde en ledelsesberetning, der 

beskriver virksomhedens væsentligste aktiviteter og redegøre for eventuelle væsentlige 

ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Af væsentlige ændringer i 

virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, kan blandt andet nævnes 

virksomhedssammenslutninger, herunder erhvervet goodwill.78 

 

Det er i årsregnskabslovens § 53, stk.1, pkt. 4 angivet, at anvendt regnskabspraksis skal 

indeholde en beskrivelse af regnskabspraksis ved virksomhedssammenslutninger. Dette 

kræves, da metoden, som er anvendt ved indregning og måling af 

virksomhedssammenslutninger, kan have betydelig indflydelse på årsregnskabet.  

Ved brug af overtagelsesmetoden i forbindelse med førstegangsindregning af erhvervet 

goodwill, skal det beskrives, hvordan metoden er anvendt, herunder hvordan aktiver og 

forpligtelser er omvurderet til dagsværdi, samt de anvendte forudsætninger herfor.  

Det er alene et krav at medtage afsnittet i anvendt regnskabspraksis, i det tilfælde at den 

erhvervede goodwill er opstået i løbet af regnskabsåret eller sammenligningsåret. 79 

 

Det fremgår af bilag 2 til ÅRL, at positiv erhvervet goodwill skal medtages under 

romertalspost I, pkt. 3, således den opføres som en del af virksomhedens immaterielle 

anlægsaktiver. Ifølge regnskabsvejledningen 14.5.1 skal immaterielle anlægsaktiver opdeles 

i balancen, i separate underpunkter.  Både afskrivninger og nedskrivninger indregnes i 

resultatopgørelsen.  

                                                        
76 Indsigt i årsregnskabsloven – væsentlige ændringer på vej 
77 ÅRL § 53 stk. 2, pkt.1 b og Regnskabsvejledning 14.5.4 
78 Indsigt i årsregnskabsloven – væsentlige ændringer på vej 
79 Indsigt i årsregnskabsloven – væsentlige ændringer på vej 
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5.3.1 Notekrav 

For virksomheder i regnskabsklasse B er det ikke et krav men kun et muligt tilvalg at 

udarbejde anlægsnoter til immaterielle anlægsaktiver, herunder goodwill.  

For virksomheder i regnskabsklasse C og D foreskriver ÅRL § 88 dog, at der skal 

udarbejdes anlægsnote. Denne anlægsnote skal blandt andet indeholde oplysninger om 

kostprisen primo, årets til- og afgange, af-og nedskrivninger både primo og i 

regnskabsåret.80 

Ydermere skal afskrivningsperioden på goodwill uanset længden altid begrundes i noterne 

til regnskabet.81   

 

5.4 Delkonklusion 

Efter reglerne i den danske årsregnskabslov kan goodwill kun indregnes, såfremt dette er 

erhvervet eksternt. Erhvervet goodwill indregnes til kostpris i balancen og amortiseres 

over den forventede økonomisk levetid. Kostprisen på erhvervet goodwill opgøres som 

forskellen på det betalte vederlag med tillæg af eventuelle omkostninger, der knytter sig 

direkte hertil, og dagsværdien på den overtagne virksomhedes aktiver og forpligtelser. Ved 

erhvervelsen skal den økonomiske levetid fastslås, og denne danner grundlag for de årlige 

afskrivninger. Det skal ligeledes fastslås, hvilken afskrivningsmetode der giver det mest 

restvisende billede af værdiforringelsen på den indregnede goodwill. I tilfælde af 

indikationer på yderligere værdiforringelse af den indregnede goodwill end det 

præsenterede, foretages der nedskrivning til genindvindingsværdien.  

 

Den danske lovgivning kræver, at afskrivningsperioden uanset længde samt valget af 

afskrivningsmetode, oplyses i anvendt regnskabspraksis. Den indregnede goodwill skal 

præsenteres særskilt i balancen under immaterielle anlægsaktiver for regnskabsklasse B, C 

og D. Ydermere stilles der krav om, at virksomheder i regnskabsklasse C og D udarbejder 

anlægsnoter til immaterielle anlægsaktiver, herunder goodwill.  

 

                                                        
80 ÅRL § 88 
81 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver  
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6. Empirisk sammenligning af IRFS & ÅRL 

På baggrund af ovenstående gennemgang af goodwill efter henholdsvis IFRS og ÅRL, 

foretages nu en empirisk sammenligning af reglerne med henblik på identifikation af 

forskelle og ligheder. Hvor muligt vil de to cases benyttes til at tydeliggøre forskelle og 

sammenhænge, hvilket netop er fokus for dette afsnit. Det tilsigtes, at afsnittede skal 

danne grundlag for det sidste afsnit ”overvejelser for regnskabsaflægger”, og hermed 

tydeliggøre hvilke til- og fravalg man gør sig ved at vælge at aflægge regnskab efter IFRS 

kontra ÅRL. Dette er stadig med fokus på den optimal udnyttelse af erhvervet goodwill.   

 

6.1 Indregning 

Ved førstegangsindregning af erhvervet goodwill foreskriver både ÅRL82 og IFRS83, at 

denne indregnes til kostpris. Dog foreskriver ÅRL § 36, at transaktionsomkostninger som 

knytter sig direkte til anskaffelsen indregnes som en del af kostprisen for goodwill. Dette er 

ikke tilladt efter reglerne i IFRS 3 der foreskriver, at disse transaktionsomkostninger straks 

skal udgiftsføres og den samme erhvervelse af goodwill vil derved få to forskellige værdier 

efter henholdsvis ÅRL og IFRS.  

 

Mulighederne for en efterfølgende regulering af den nyerhvervede goodwill adskiller sig 

også de to regnskabsstandarder. IFRS 3.45, tillader regulering af overtagelsesbalancen i en 

periode på op til 12 måneder fra overtagelsestidspunktet, mens de danske regler giver 

mulighed for, at en sådan regulering kan foretages indtil udgangen af det første 

regnskabsår efter overtagelsen.84  

 

6.2 Måling og efterfølgende værdiregulering 

Ved den efterfølgende måling og værdiregulering adskiller de to lovgivninger sig 

væsentligt. Efter reglerne i den danske årsregnskabslov foretages den efterfølgende 

værdiregulering ved årlige afskrivninger, samt nedskrivning såfremt der er identifikationer 

på værdiforringelse. Årsregnskabsloven anser goodwill for værende et aktiv med begrænset 

levetid. 

                                                        
82 ÅRL § 36 
83 IFRS 3.51 
84 Deloitte - IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarter s. 54-55 
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Ved førstegangsindregning skal ledelsen fastsætte en skønsmæssig brugstid på den 

nyerhvervede goodwill, jf. §43. I tilfælde hvor ledelsen ikke er i stand til pålideligt at 

skønne over brugstiden, antages denne for værende 10 år.85  

 

Den skønsmæssige fastsatte økonomiske levetid, som danner grundlag for de systematiske 

afskrivninger, skal revurderes årligt på baggrund af den usikkerhed, der er forbundet med 

opgørelsen. Ændringer af den fastsatte levetid sker typisk, såfremt virksomheden afviger 

væsentligt fra de forventninger, der blev opstillet i forbindelse med 

førstegangsindregningen.  

Loven tillader ikke tilbageførsel af afskrivninger på goodwill, selvom disse i perioder kan 

være væsentlige større end det reelle ressourcetræk på den erhvervede goodwill. Modsat 

kræves det dog, at der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt de årlige 

afskrivninger ikke svarer til størrelsen på den reelle værdiforringelse.  

 

Anvendelsen af afskrivninger afspejler derfor ikke nødvendigvis den reelle 

værdiforringelse af virksomhedens goodwill. Metoden antager, at den erhvervede goodwill 

værdiforringes ligeligt, hvis den lineære afskrivninger er valgt og alternativt 

progressivt/degressivt hvis en af disse afskrivningsmetoder findes mere retvisende. Den 

indregnede goodwill er et udtryk for blandt andet brand, omdømme og kundekreds, 

hvilket ikke nødvendigvis værdiforringes jævnt over afskrivningsperioden, ej heller 

nødvendigvis efter en degressiv eller progressiv metode. Dette skaber en upræcis 

præsentation af den regnskabsmæssige restværdi, da metoderne ikke tager højde, for at 

der i nogle perioder kan være et væsentligt større træk på den indregnede goodwill end 

andre perioder, hvor trækket reelt set kan være lig nul. Årsregnskabsloven tillader ej heller 

tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger, hvilket også kan stille spørgsmålstegn 

til det retvisende billede af restværdien. 

 

IFRS anser derimod goodwill som værende et aktiv med ubestemt levetid efter reglerne i 

IAS 36. Dette betyder, at den efterfølgende værdiregulering efter de internationale 

standarder foregår i henhold til IAS 36.96 ved årlig nedskrivningstest. Dette skyldes, at der 

ikke kan afskrives på aktiver med ubestemt levetid, da afskrivninger fordeles ud på aktivets 

forventede økonomiske levetid. 

                                                        
85 ÅRL §43, stk. 3. 
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Til brug for nedskrivningstesten skal genindvindingsværdien opgøres og denne anses som 

værende den højeste af kapitalværdien og salgsprisen. Da salgsprisen ikke kan opgøres 

pålideligt uden et konkret købstilbud, anvendes kapitalværdien som udgangspunkt.  

Kapitalværdien er den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige nettoindbetalinger som 

aktivet på balancedagen forventes at indbringe. Da goodwill ikke frembringer nogle 

pengestrømme uafhængigt af de andre aktiver, kan genindvindingsværdien for goodwill 

ikke opgøres alene, og denne opgøres således på CGU niveau.  

 

Den hyppigst anvendte model til beregning af kapitalværdien er Discounted Cashflow 

modellen, også kaldet DCF. For aktivet, i denne forbindelse på CGU niveau, beregnes 

værdien som nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme, tilbagediskonteret 

på baggrund af ledelsens fastlagte budgetter. Nedskrivningstesten er således bygget op 

omkring en række skøn i forbindelse med de udarbejdede budgetter, der danner grundlag 

for tilbagediskonteringen. Efter de internationale regler er det således rent teknisk muligt 

at opretholde den førstegangsindregnede værdi af goodwillen, såfremt nedskrivningstesten 

ikke indikerer værdiforringelse. Årsregnskabsloven foreskriver i stedet, at der ved tegn på 

værdiforringelse skal testes for nedskrivning. Der foreskrives dog ingen frekvens, hvormed 

nedskrivningstesten skal foretages, og denne foretages derfor ikke årligt ligesom ved IFRS. 

Dette betyder i praksis, at goodwill indregnet efter ÅRL kan være fuldt afskrevet i balancen 

efter X antal år, mens den samme goodwill opgjort efter IFRS reelt set kan være uændret.  

 

Efter begge regnskabsstandarder er opskrivninger anset som internt oparbejdet goodwill, 

og kan derfor ikke aktiveres, hvorved lovgivningerne er sammenfaldende.  

  

6.3 Præsentation 

Præsentationen af goodwill efter årsregnskabsloven foreskriver i skemakravene at goodwill 

skal klassificeres som et særskilt aktiv i balancen.86 Dette er derimod ikke et krav efter de 

internationale standarder, som tillader at goodwill blot præsenteres som en del af noterne 

til immaterielle anlægsaktiver87 Ligesom efter IFRS, skal der ifølge ÅRL, klasse C og D, 

også oplyses om goodwill i noterne for immaterielle anlægsaktiver – dette er ikke et krav 

for klasse B-virksomheder.  

                                                        
86 ÅRL, bilag 2.  
87 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, s. 202 
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I anvendt regnskabspraksis skal virksomheden efter ÅRL begrunde brugstiden, samt valg 

af afskrivningsmodel, og endvidere skal der gives fyldestgørende, begrundelse hvis 

afskrivningsperioden overstiger 5 år, jævnført ÅRL §53, stk. 2. Brugstiden skal ikke 

begrundes efter IFRS, da IFRS anser goodwill for værende et aktiv med ubegrænset 

brugstid. IFRS kræver derimod oplysninger om den årlige nedskrivningstest, både ved 

nedskrivningsbehov og fastholdelse af den regnskabsmæssige værdi. Denne beskrivelse 

skal ydermere indeholde oplysninger om allokeringen af CGU’er i forbindelse med 

opgørelse af tilbagediskonteringen. 

 

Efter ÅRL omtales nedskrivningstesten kun såfremt denne er aktuel, efter samme princip 

som IFRS.  

 

Fælles for begge regnskabsstandarder er kravet om oplysninger i ledelsesberetningen ved 

førstegangs indregning af goodwill samt i tilfælde af væsentlige ændringer. For IFRS 

kræves det ydermere, at ledelsesberetningen indeholder information om eventuelt 

nedskrivningsbehov og den foretagne nedskrivningstest. Dette skal efter de danske regler 

kun oplyses, såfremt der i regnskabsåret har været nedskrivningsbehov som følge af 

indikationer på værdiforringelse af den indregnede goodwill.  

 

6.4 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at de væsentligste forskelle på 

førstegangsindregning af erhvervet goodwill er, hvorvidt transaktionsomkostninger kan 

aktiveres som en del af anskaffelsessummen eller om disse skal udgiftsføres i perioden. 

Ved den efterfølgende måling og værdiregulering adskiller de to lovgivninger sig 

væsentligt, idet goodwill efter de internationale regler anses som værende et aktiv med 

ubestemt levetid og derfor er underlagt årlig nedskrivningstest, mens goodwill efter de 

danske regler afskrives over den økonomiske levetid og kun nedskrivningstestes ved 

indikationer på værdiforringelse.  

 

Ved præsentationen afskiller de to regnskabsstandarder sig ligeledes, da man efter de 

internationale regnskabsstandarder kan nøjes med at vise indregnet goodwill som en post 

under noterne til immaterielle anlægsaktiver, modsat den danske årsregnskabslov som 
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kræver, at goodwill præsenteres særskilt i balancen. Derimod kan virksomheder i 

regnskabsklasse B efter de danske regler undlade at udarbejde noter til immaterielle 

anlægsaktiver. Dette gælder dog ikke for virksomheder i regnskabsklasse C og D.  

Under anvendt regnskabspraksis skal værdireguleringen af goodwill beskrives. For IFRS er 

dette oplysninger omkring den årlige nedskrivningstest, mens nedskrivningstesten efter 

ÅRL kun skal nævnes ved indikationer på værdiforringelse. Derimod skal 

afskrivningsperioden og afskrivningsmetoden altid beskrives efter ÅRL.    

  

7. Komparativ analyse af Coloplast A/S og Carmo Holding 

ApS 

I det følgende afsnit tages udgangspunkt i to virksomheder, henholdsvis Coloplast A/S og 

Carmo Holding ApS. Selskaberne er valgt inden for samme branche, hvilket muliggør og 

skaber forudsætning for mest ensartet sammenligningsgrundlag. Begge virksomheder 

aflægger koncernregnskab for en række af datterselskaber. Der tages udgangspunkt i disse, 

idet hovedaktiviteten i datterselskaberne er at operere inden for plastindustrien, herunder 

plastfremstilling til medicinalindustrien. Begge koncerner beskæftiger sig dog også med 

salgsselskaber og udlejning af erhvervsejendomme, som ikke vil være hovedfokus i 

nedenstående. Branchemæssigt set har begge virksomheder samme forudsætninger for 

udarbejdelse af årsrapporten, dog adskiller de to selskaber sig på ejerstrukturen, idet 

Coloplast A/S er en dansk regnskabsklasse D børsnoteret virksomhed, og derfor er tvunget 

til at aflægge regnskab efter IFRS. I modsætning hertil er Carmo Holding ApS en klasse-C 

mellemstor virksomhed, og har valgt af aflægge regnskab efter ÅRL. Da udgangspunktet 

for opgaven har været at identificere, analysere og diskutere forskelle og ligheder ved 

goodwill efter IFRS og ÅRL, er de to cases ligeledes valgt for deres forskellige valg af 

regnskabsstandarder.  

 

7.1 Coloplast A/S 

Coloplast A/S er et internationalt selskab, med mere end 10.000 ansatte på verdensplan. 

Selskabet blev børsnoteret i 1983, og har siden dengang ikke hentet penge hos 

aktionærerne. Virksomheden valgte i 2004 efter reglerne om lovpligtig implementering af 

IFRS at ændre regnskabspraksis på en række områder.  
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Siden aflæggelsen af årsrapporten for 2003/04, har Coloplast A/S aflagt regnskab efter de 

reglerne i International Financial Reporting Standards (IFRS).88 

 
Coloplast A/S aflægger, som tidligere nævnt, koncernregnskab efter IFRS, mens 

moderselskabet aflægger deres årsregnskab efter reglerne i ÅRL tillagt de regler som den 

danske lovgivning pålægger børsnoterede selskaber. Vi vil udelukkende fokusere på 

koncernregnskabet.  

 

7.1.1 Indregning 

Det fremgår af anvendt regnskabspraksis, at Coloplast anvender overtagelsesmetoden ved 

førstegangsindregning af nyerhvervede virksomheder eller aktiviteter. Disse opgøres til 

dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Goodwill opstår som forskellen mellem 

dagsværdien af vederlaget for en overtagne virksomhed og dagsværdien af selskabets 

identificerbare aktiver fratrukket dagsværdien af identificerbare forpligtelser og 

eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Da Coloplast anvender IFRS kan 

transaktionsomkostninger som direkte kan henføres til virksomhedssammenslutningen 

ikke tillægges kostprisen på goodwill, men indregnes i stedet direkte i resultatopgørelsen 

ved afholdelse.89 

 

Såfremt dagsværdien på de overtagne aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser 

efterfølgende afviger fra de opgjorte værdier ved erhvervelsen, reguleres disse, herunder 

goodwill. Disse kan tilpasses i en periode på indtil 12 måneder fra overtagelsesdagen, her 

skal selvfølgelig også ske en tilpasning af sammenligningstallene. Efter udløb af den 

tilladte periode for reguleringer ændres goodwill ikke. Sådanne ændringer i skøn indregnes 

som hovedregel i resultatopgørelsen.  

 

7.1.2 Måling og værdiregulering 

I forlængelse af førstegangsindregning i henhold til ovenstående, måles goodwill 

efterfølgende til kostpris, med fradrag for eventuelle nedskrivninger i foregående perioder.  

 

                                                        
88 Årsrapport 2003/04 Coloplast A/S s. 26 
89 Årsrapport 2014/15 Coloplast A/S s. 32 
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Efter anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for Coloplast A/S, er goodwill et aktiv med 

ubestemt levetid modsat alle øvrige immaterielle anlægsaktiver, og er derfor underlagt 

årlige nedskrivningstests, eller oftere end årligt, såfremt der er indikationer på 

værdiforringelse. Ved opgørelsen af værdiforringelse henledes aktivet i den mindste 

gruppe af aktiver, der kan frembringe selvstændige identificerbare pengestrømme.90 

 

Den indregnede goodwill i årsrapporten for 2014/15 vedrører henholdsvis et køb i 2006 og 

2010. I 2006 blev købt Mentors urologi- og kontinensforretning, mens der i 2010 blev købt 

Mpathy. Fordelingen er sket til de pengestrømsfrembringende enheder Stomi, Urologi og 

Kontinens.  

Værdiforringelsestesten sammenholdes med de enkelte pengestrømsfrembringende 

enheders genindvindingsværdi, som opgøres som de tilbagediskonterede forventede 

fremtidige pengestrømme med de regnskabsmæssige værdier. Dette er baseret på en 

fireårig forecastperiode udarbejdet på grundlag af den realiserede salgsvækst, indtjeningen 

og strategiplaner, mv.  

 

Idet de forskellige CGU’er vedrører forskellige markeder, underforsået som lande, varierer 

de væsentligste parametre også i takt hermed, den væsentligste ændring sker i 

skatteprocenten.91  

 

De beregnede genindvindingsværdier for de enkelte CGU’er har de seneste år ikke givet 

anledning til nedskrivning af Coloplasts indregnede goodwill. Den senest foretagende 

nedskrivning af selskabets goodwill er foretaget i årsrapporten for 2006/07.92 

 

7.1.3 Præsentation 

I årsrapporten for Coloplast A/S præsenteres goodwill som en særskilt balancepost, under 

immaterielle anlægsaktiver. Dette er på trods af, at der jævnført reglerne i IFRS ikke er  

krav om at præsentere goodwill særskilt i balancen, men blot som en del af noterne til 

immaterielle anlægsaktiver. Selve opgørelsen af årets regulering til goodwill fremgår 

specifikt af noten til immaterielle anlægsaktiver.  

                                                        
90 Årsrapport 2014/15 Coloplast A/S s. 37 
91 Årsrapport 2014/15 Coloplast A/S s. 40 
92 Årsrapport 2006/07 Coloplast A/S 
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Her præsenteres kostprisen primo, eventuelle til- og afgange, af- og nedskrivninger, samt 

kursreguleringer, som samlet set udgør den regnskabsmæssige værdi som præsenteres i 

balancen.  

Eventuelle nedskrivninger præsenteres ydermere i resultatopgørelsen og særskilt i noten 

omkring af- og nedskrivninger.  

Forudsætningerne for indregning og måling af virksomhedens goodwill er, som nævnt 

ovenfor, beskrevet i anvendt regnskabspraksis.  

 

Da selskabets nedskrivningstest ikke har indikeret behov for nedskrivning af den 

indregnede goodwill i regnskabsåret og der ikke er foretaget væsentlige ændringer til 

selskabets eksisterende goodwill, såsom skønsmæssige ændringer eller ændringer i 

forudsætningerne til brug for nedskrivningstesten, er der i ledelsesberegningen ikke 

beskrevet yderligere omkring goodwill foruden valutareguleringen som udgør årets 

regulering jævnført note 8 omkring immaterielle anlægsaktiver.  

 

7.2 Carmo Holding ApS 

Carmo Holding ApS er i forhold til Coloplast en mindre familieejet virksomhed, med op 

imod 100 ansatte fordelt på 3 lande. Koncernen har mere end 500 kunder på verdensplan, 

og eksporterer mere end 90% af deres samlede produktion til lande i hele verden.  

 

Selskabet har mulighed for selv at vælge, hvilken regnskabspraksis der aflægges regnskab 

efter, så længe valget er konsekvent og kontinuerligt. Koncernen Carmo Holding ApS og 

moderselskabet aflægger regnskab efter reglerne i ÅRL regnskabsklasse-C mellem.  

 

7.2.1 Indregning 

Den erhvervede goodwill i Carmo Holding ApS er opgjort ved overtagelsesmetoden, og 

førstegangsindregnet til kostpris med tillæg af eventuelle købsomkostninger og 

transaktionsomkostninger, herunder omkostninger til advokat, revisor, mv. Kostprisen 

opgøres som værende dagsværdien af det betalte vederlag fratrukket dagsværdien af 

identificerbare aktiver og forpligtelser. Den danske årsregnskabslov medtager dog ikke 

eventualforpligtelser i opgørelsen.  
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Efter årsregnskabsloven kan der ske reguleringer af den overtagne virksomheds opgjorte 

identificerede aktiver og forpligtelser frem til og med udgangen af det efterfølgende 

regnskabsår fra erhvervelsestidspunktet. En sådan ændring medfører ligeledes en 

regulering i den indregnede goodwill. Ved en efterfølgende regulering skal 

sammenligningstallene ligeledes tilpasses.  

 
Den erhvervede goodwill i Carmo Holding ApS afskrives lineært over den økonomiske 

brugstid, som efter ledelsens vurdering er opgjort til fem år. 93 Idet ledelsen ikke har 

opgjort den forventede brugstid til over fem år, behøves ingen yderligere redegørelse for 

afskrivningsperioden. 

 

7.2.2 Måling og værdiregulering 

Den efterfølgende måling af goodwill i Carmo Holding ApS, indregnes til kostpris med 

fradrag for akkumulerede af- og nedskrivninger. Selskabet har i årsrapporten for 

indkomståret 2014 lineært afskrevet t.kr 863 på selskabets indregnede goodwill. 

Afskrivningerne er driftsført i året som en særskilt post i resultatopgørelsen og påvirker 

derfor resultatet negativt. Afskrivningerne kan i henhold til dansk lovgivningen ej 

tilbageføres, da dette anses for værende internt oparbejdet goodwill, der ikke kan 

aktiveres.  

 

Regnskabet indeholder ikke oplysninger omkring nedskrivningsbehov eller udførte 

nedskrivningstests, der efter den danske årsregnskabslov kun skal medtage såfremt der 

har været indikationer på værdiforringelse.  

 

7.2.3 Præsentation  

Efter reglerne i åreregnskabsloven skal goodwill præsenteres som en særskilt post i 

balancen under selskabets immaterielle aktiver, hvilket også ses af årsrapporten. Ligeledes 

er afskrivninger og eventuelle nedskrivninger præsenteret separat i årsregnskabet efter 

skemakravet i ÅRL. Idet der ikke har været identifikationer på værdiforringelse af 

selskabets goodwill, er der ikke foretaget nedskrivningstest, og denne er derfor ikke nævnt 

i Carmo Holding ApS aflagte årsrapport.    

                                                        
93 Årsrapport 2014 Carmo Holding ApS, s. 8 
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I noterne til immaterielle anlægsaktiver, som er et krav for virksomheder i regnskabsklasse 

C og D, er præsenteret oplysninger omkring kostprisen primo, året til- og afgange, af- og 

nedskrivninger og kostprisen ultimo, der indregnes i balancen. Dertil er den valgte 

afskrivningsperioden begrundet efter forskrifterne i den danske lovgivning.  

 

Ledelsesberetningen indeholder ingen oplysninger omkring selskabets goodwill eller 

foretagne nedskrivningstest – dette er kun et krav såfremt der har været indikationer på 

værdiforringelse eller hvis der har været væsentlige ændringer i fx ledelsens skønsmæssige 

fastsættelse af den økonomiske levetid på den indregnede goodwill.  

 

7.3 Sammenligning af Coloplast A/S og Carmo Holding ApS 

På baggrund af gennemgangen af årsrapporterne for Coloplast A/S og Carmo Holding ApS, 

foretages dels en sammenligning af de to aflagte årsregnskabers indregning af goodwill, og 

dels en sammenholdelse af, hvorvidt årsrapporterne lever op til de lovmæssige krav i den 

teoretiske gennemgang af henholdsvis IFRS og ÅRL.  

 

Den væsentligste forskel ved indregningen af goodwill i årsrapporterne for Coloplast A/S 

og Carmo Holding ApS er opgørelsen af kostprisen, som i regnskab for Carmo Holding ApS 

er opgjort med fradrag for købsomkostninger og transaktionsomkostninger. I regnskabet 

for Coloplast A/S er eventuelle transaktionsomkostninger ikke aktiveret, men udgiftsført i 

perioden hvortil de hidrører. Dette betyder i praksis, at den selv samme købte goodwill vil 

blive indregnet med forskellig værdi. Derved vil Carmo Holding ApS både opnå en 

driftsmæssig fordel, idet transaktionsomkostningerne ej udgiftsføres, men i stedet 

aktiveres som goodwill og dermed giver en højere balancesum. Havde Coloplast A/S i 

henhold til IFRS kunne aktivere transaktionsomkostningerne, ville der opstå et problem 

ved første nedskrivningstest, idet genindvindingsværdien af den indregnede goodwill, som 

udgangspunkt vil svare til den reelle kostpris uden transaktionsomkostningerne. Derved 

ville nedskrivningstesten vise et nedskrivningsbehov, svarende til 

transaktionsomkostningerne, hvorved der ville opnås samme resultat som hvis 

transaktionsomkostningerne var udgiftsført ved førstegangsindregningen.   
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Ved efterfølgende indregning og måling adskiller de to regnskaber sig også væsentligt, idet 

Coloplast A/S foretager nedskrivningstest, som for året ikke har indikeret 

nedskrivningsbehov. Dette betyder teoretisk set, at den indregnede goodwillværdi i 

balancen er uændret – i praksis er goodwillværdien i regnskabet dog reguleret, hvilket 

skyldes generelle kursændringer. I regnskabet for Carmo Holding ApS kan det indregnede 

goodwill ikke være uændret, idet der jævnført årsregnskabsloven ikke må foretages 

opskrivninger, mens der skal foretages afskrivninger. Carmo Holding ApS afskriver efter 

den lineære metode, hvorfor årets påvirkning svarer til kostprisen for goodwill divideret 

med afskrivningsperioden. I regnskabet for Carmo Holding ApS, foretages der jf. anvendt 

regnskabspraksis afskrivninger over en periode på fem år, mens der i noterne til 

regnskabet ses en reel afskrivning svarende til en afskrivningsperiode på 10 år. Dette 

betyder at det aflagte regnskab ikke lever op til reglerne i den danske årsregnskabslov, da 

en afskrivningsperiode på over fem år altid skal begrundes i anvendt regnskabspraksis. Det 

kan som udgangspunkt dog ikke klarlægges hvorvidt det er den anvendte regnskabspraksis 

eller årsrapportens taldel som er det ”korrekte”. Både i praksis og teoretisk dannes taldelen 

af årsrapporten på baggrund af den anvendte regnskabspraksis, hvorfor 

afskrivningsperioden reelt set bør være fem år. Da revisorer i praksis fører kontrol med 

anlægsaktiver via anlægskartoteker, og i den forbindelse må formodes at have afstemt 

goodwill hertil, antages det dog, at selve den regnskabsmæssige værdi er den ”rigtige”, 

hvorfor det vil være den anvendte regnskabspraksis som skal tilrettes i overensstemmelse 

hermed. I så fald vil dette forårsage grundlag for svagt sammenligningsgrundlag i 

fremtiden.  

 

Der har i regnskabet for Carmo Holding ApS ikke været indikationer på værdiforringelse af 

den indregnede goodwill, hvorfor der ikke er foretages nedskrivningstests, som efter ÅRL 

kun skal udarbejdes i forbindelse med indikationer herpå.  

 

Ses der på præsentationen af den indregnede goodwill i de to selskabers aflagte 

årsrapporter, findes både ligheder og forskelle. Fælles for begge regnskaber er, at goodwill 

særskilt er præsenteret i balancen under immaterielle anlægsaktiver, også selvom dette 

ikke er et krav for Coloplast A/S. Begge selskaber er underlagt krav om udarbejdelsen af 

anlægsnoter til immaterielle anlægsaktiver, denne er dog for Coloplast A/S væsentlig mere 

omfattende, idet forudsætninger og beregninger af nedskrivningstests er oplyst.  
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Noten for Carmo Holding ApS indeholder ingen oplysninger om nedskrivningstest. Begge 

selskaber har under anvendt regnskabspraksis beskrevet indregningskriterier, 

målegrundlag og værdiregulering.  For Carmo Holding ApS indebærer dette valg af 

afskrivningsmetode og forventet økonomisk levetid for den indregnede goodwill. For 

Coloplast A/S er dette allokering af CGU’er. 

 

Idet der i ingen af de to selskaber er foretaget nedskrivninger eller er væsentlige ændringer 

i regnskabsmæssige skøn eller forudsætninger, indeholder ledelsesberetningen ingen 

oplysninger om goodwill.  

 

7.4 Delkonklusion 

Med udgangspunkt i ovenstående sammenligning kan det konkluderes, at goodwill ved 

førstegangsindregning adskiller sig i de to regnskaber, idet transaktionsomkostninger i 

forbindelse med anskaffelsen er aktiveret i regnskabet Carmo Holding ApS, mens disse for 

Coloplast A/S er udgiftsført i takt med at de er afholdt. Den væsentligste forskel i de to 

regnskaber kommer til udtryk ved den efterfølgende værdiregulering, hvor goodwill 

henholdsvis nedskrivningstestes årligt efter IFRS og afskrives, samt nedskrivningstestes 

ved indikationer på værdiforringelse efter ÅRL.  

 

Ses der på præsentationen af de to selskabers erhvervede goodwill, findes en række 

ligheder. Begge selskaber har i balancen valg at præsentere goodwill som en særskilt post 

på trods af, at dette ikke er et krav for Coloplast A/S. I præsentationen adskiller Coloplast 

sig dog ved større krav til noteposten.   

 

8. Overvejelser for regnskabsaflægger 

På baggrund af de ovenstående analyser og sammenligninger, foretages en vurdering af 

hvilke overvejelser regnskabsaflægger bør gøre sig i forbindelse med valg af 

regnskabsstandard ved erhvervelsen af goodwill.  
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Opgaven fokuserer udelukkende på, hvilken regnskabsstandard der er mest fordelagtigt for 

regnskabsaflægger at anvende ved anskaffelsen af goodwill, og medtager derfor ikke 

eventuelle omkostninger i forbindelse med skift af regnskabsstandard, mv. Overvejelserne 

skal derfor ikke ses i perspektiv til øvrige regnskabsposter.  

 

8.1 Indregning 

Ved førstegangsindregning bør regnskabsaflægger vurdere om aflæggelse af regnskab efter 

henholdsvis IFRS eller ÅRL bedst kan svare sig, her skal vurderes en lang række punkter, 

som efterfølgende kan få store fordele, henholdsvis konsekvenser for det økonomiske 

resultat for virksomheden. Regnskabsaflægger bør foretage en vurdering af niveauet for 

transaktionsomkostningerne og hvorvidt disse mest fordelagtigt bør udgiftsføres eller 

aktiveres. Dette skal sammenholdes med virksomhedens ønske om udbytte, samt 

fremtidige forventningerne til det økonomiske driftsresultat, da en aktivering efter 

reglerne i ÅRL, vil medføre at årets resultat ved førstegangsindregning ikke påvirkes af den 

erhvervede goodwill, hvorfor virksomheden i dette år har mulighed for at udlodde udbytte 

på normal vis. Såfremt virksomheden derimod vælger at aflægge efter IFRS, påvirkes 

resultatet i erhvervelsesåret negativt, idet alle afholdte transaktionsomkostninger 

udgiftsføres. Valget af førstegangsindregning skal afspejle virksomhedens mål og 

forventninger til virksomhedens økonomiske udvikling og valg af strategi, da de to 

regnskabsstandarder adskiller sig væsentligt ved værdiregulering de efterfølgende år.  

 

Valget påvirker også virksomhedens mulighed for den efterfølgende værdiregulering af 

overtagelsesbalancen, for eksempel som følge af en earn-out. Ved aflæggelse af regnskab 

efter ÅRL kan overtagelsesbalancen reguleres indtil udgangen af det efterfølgende 

regnskabsår, hvorimod den samme regulering efter IFRS kun kan reguleres i en periode på 

12 måneder. Dette betyder i praksis, at hvis en virksomhed med regnskabsår, som følger 

kalenderåret, i starten af år 1 indregner erhvervet goodwill efter ÅRL, kan regulere 

kostprisen indtil udgangen af regnskabsår 2. Den samme virksomhed med aflæggelse af 

IFRS i stedet, kun kan ændre overtagelsesbalancen indtil starten af år 2. Dette giver for 

virksomheder, som erhverver goodwill i starten af regnskabsåret, øget incitament til at 

vælge at aflægge regnskab efter ÅRL.  
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Forskellen i reguleringsperioden vil således være størst desto tidligere i regnskabsåret 

goodwill er erhvervet, og vil praktisk set næsten sammenfalde hvis goodwill erhverves ved 

udgangen af en regnskabsperiode.  

 

I valget af regnskabsstandarder ved indregning af erhvervet goodwill skal den 

efterfølgende måling medtages i vurderingen, da denne vil påvirke virksomhedens 

regnskab i de efterfølgende år og adskiller sig væsentligt.   

 

8.2 Måling og efterfølgende værdiregulering 

I forlængelse af førstegangsindregningen og dermed valget mellem indregning efter 

henholdsvis IFRS eller ÅRL, adskiller den efterfølgende måling og værdiregulering til de to 

standarder sig fundamentalt.  

Såfremt virksomheden ved indregning har valgt at aflægge regnskab efter IFRS, betyder 

dette, at virksomheden er underlagt et krav om årlig at foretage nedskrivningstest af den 

erhvervede goodwill. Nedskrivningstesten udarbejdes på baggrund af ledelsens 

udarbejdede budgetter som tilbagediskonteres, og er derved påvirket af væsentlig 

usikkerhed i forbindelse med ledelsens skøn og fremtidige forventninger. Dette betyder i 

praksis, at ledelsen indirekte har mulighed for at påvirke budgettet i en sådan grad, at der 

opnås den ønskede virkning på nedskrivningstesten, hvilket kan motivere ledelsen til at 

skjule et muligt nedskrivningsbehov. Dette ville således betyde, at den reelle negative 

resultatet påvirkning ikke føres og dermed skaber mulighed for udlodning af større 

udbytte. Ved fastsættelse af CGU’erne til brug for nedskrivningstesten skal virksomheden 

altid, jævnført IAS 36, allokere til den mindst mulige pengestrømsfrembringende enhed, 

hvorved nedskrivningerne bliver så korrekte som mulig. Dette er dog langt fra altid det 

mest fordelagtige for virksomhederne selv, da man ved at nedskrivningsteste på et højere 

CGU-niveau kan skjule et eventuelt nedskrivningsbehov. Dette kan ske, da eventuelle 

”opskrivningsmuligheder” for nogle aktiver udligner det reelle nedskrivningsbehov i andre 

aktiver, når disse ikke specificeres ud og nedskrivningstestes enkeltvis. Dette betyder, at 

den indregnede goodwill reelt set kan være uændret i mange år, og dermed puste balancen 

kunstigt op. Dog kan goodwillen også på ganske fornuftigt og reel vis være uændret i flere 

år, i tilfælde hvor nedskrivningstesten ikke viser indikationer på værdiforringelse.  
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Hvis virksomheden i stedet har vagt af aflægge regnskab efter ÅRL, er den efterfølgende 

værdiregulering af den indregnede goodwill underlagt afskrivninger og eventuelle 

nedskrivninger ved indikation på værdiforringelse. Ledelsen skal fastsætte den 

økonomiske levetid på den erhvervede goodwill, således at de årlige afskrivninger kan 

beregnes. Dette kan give ledelsen incitament til at spekulere i en henholdsvis kortere eller 

længere afskrivningsperiode som påvirker hvor mange år resultatet påvirkes negativt og 

derved muligheden for at udlodde udbytte.  

Valget af afskrivningsmetode dikterer ligeledes resultatpåvirkningen, og argumenterne for 

valget af afskrivningsperioden kan derfor være under indflydelse af ledelsens ønske om 

resultatpåvirkning og eventuelt udbytte, i stedet for at afspejle den reelle værdiforringelse 

af den indregnede goodwill.  

Virksomheden har ikke mulighed for at opskrive den erhvervede goodwill, hvilket kan give 

ledelsen incitament til at fastsatte den økonomiske levetid væsentlige højere end den 

faktiske levetid, for dermed at undgå situationer hvor der afskrives mere end den faktiske 

værdiforringelse 

Som tillæg til de årlige afskrivninger foretages der efter årsregnskabsloven 

nedskrivningstest, såfremt der er indikationer på yderligere værdiforringelse. Oftest ses 

dette ikke i praksis, da ledelsen typisk vil foretage en skønsmæssig ændring af 

afskrivningsperioden, i stedet for at foretage en reel nedskrivningstest.  

Reglerne i ÅRL for den efterfølgende værdiregulering af goodwill er relative hårde ved 

anvendelse af årlige afskrivninger, der ikke nødvendigvis afspejler det reelle ressourcetræk. 

Dette medfører, at virksomheder har en tendens til at ignorere disse indikationer på 

værdiforringelse, idet resultatet allerede påvirkes negativt i form af de årlige afskrivninger.    

Hvis der et år er foretaget yderligere nedskrivning, har virksomheden ikke mulighed for på 

et senere tidspunkt at tilbageføre denne nedskrivning, i tilfælde hvor det viser sig at 

forudsætningerne brugt til nedskrivningstesten ikke blev aktuelle. Dette understøtter 

teorien om, at ledelsen i praksis ofte blot vil vælge at ændre afskrivningsperioden for at 

kompensere.  
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8.3 Præsentation 

Ved præsentationen af virksomhedens goodwill har valget af regnskabsstandard ligeledes 

betydning for regnskabsaflægger.  Har virksomheden valgt af aflægge regnskab efter 

reglerne i årsregnskabsloven, er notekravet ved præsentationen væsentlig mindre end ved 

aflæggelse af regnskabet efter de internationale standarder.  

 

Præsentationskravet efter ÅRL er størst i erhvervelsesåret, idet den økonomiske levetid og 

afskrivningsmetoden skal fastlægges og indregnes. Dette betyder dog også, at såfremt der 

ikke er indikationer på yderligere værdiforringelse eller ændringer i de regnskabsmæssige 

skøn, så er grundarbejdet for de efterfølgende års præsentation udarbejdet og de  

efterfølgende års arbejde er således minimalt for regnskabsaflægger. Efter reglerne i 

årsregnskabsloven skal der kun foretages nedskrivningstest ved indikationer på yderligere 

værdiforringelse. Dette sparer regnskabsaflægger tid og ressourcer i de år, hvor der ikke 

foreligger indikationer på yderligere værdiforringelse af den regnskabsmæssig værdi af 

virksomhedens goodwill. Denne regel kan dog friste ledelsen til at ignorere sådanne 

indikationer og i stedet for at foretage den omfattende nedskrivningstest, vælge at ændre 

den fastlagte økonomiske levetid og derved de årlige afskrivninger fordelt ud på rest 

levetiden.  

 

Ved anvendelse af de internationale regnskabsstandarder er virksomhedens notekrav til 

aflæggelsen af årsrapporten langt større. Dette skyldes primært kravet om årlig 

nedskrivningstest af goodwill, som skal oplyses med resultatet af den foretagne test, de 

grundlæggende forudsætninger der danner rammen som testen er udarbejdet omkring, 

samt hvilke CGU’er den erhvervede goodwill er allokeret til, hvilket er både tids og 

ressourcekrævende at udarbejde. Virksomheden har dog, som tidligere beskrevet, 

mulighed for at genanvende en nedskrivningstest såfremt de grundlæggende 

forudsætninger i testen er uændret. Denne mulighed kan give ledelsen motivation til at 

spare på ressourcerne og ignorere eventuelle ændringer i fundamentet for testen ved blot 

at genanvende tidligere års test.  
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8.4 Delkonklusion  

Valget af regnskabsstandard ved indregning af goodwill stiller regnskabsaflægger overfor 

en række valg. Regnskabsaflægger skal tage stilling til, hvor store 

transaktionsomkostninger der har været i forbindelse med erhvervelsen, og derfor 

hvorvidt det er mest fordelagtigt for virksomheden at aktivere eller udgiftsføre disse. Dette 

valg har dog væsentlig betydning for den efterfølgende værdiregulering. Vælger 

regnskabsaflægger at indregne og dermed aktivere transaktionsomkostningerne ved brug 

af den danske årsregnskabslov, dikterer lovgivningen, at virksomheden er underlagt årlige 

afskrivninger fordelt på den forventede økonomiske levetid, hvilket betyder, at de næste 

mange års resultat forringes, uanset det reelle ressourcetræk. Ydermere risikerer 

virksomheden at blive ”straffet” i form af nedskrivninger, såfremt der er indikation på 

værdiforringelse.  

 

Hvis transaktionsomkostningerne efter IFRS i stedet er udgiftsført, er virksomheden 

underlagt årligt at skulle teste den indregnede goodwill for nedskrivningsbehov. Dette 

betyder, i praksis at den indregnede goodwill kun værdiforringes, såfremt der har været et 

reelt ressourcetræk, og kan i tilfælde uden, forblive uændret, hvilket giver et mere 

retvisende billede af den reelle værdi, såfremt nedskrivningstesten foretages korrekt.  

Selve udarbejdelsen efter IFRS er langt mere omfattende, idet den årlige nedskrivningstest 

er langt mere tids- og ressourcekrævende end ved beregning af de årlige afskrivninger efter 

ÅRL.  

 

9. Konklusion  

På baggrund af ovenstående redegørelse, analyser, vurderende beretning og casestudie kan 

det konkluderes, at goodwill udgør en vanskelig størrelse i regnskabet og anses for 

værende et meget uhåndgribeligt aktiv. 

Goodwill kan opstå i to forskellige situationer, internt oparbejdet goodwill og erhvervet 

goodwill. Internt oparbejdede goodwill opfylder dog ikke indregningskravene og kan 

derfor ikke  aktiveres.  

Erhvervet goodwill opstår som led i en virksomhedssammenslutning, og udgør den 

merværdi som gives for den sælgendes virksomheds aktiver og forpligtelser.  
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Merprisen gives oftest som et udtryk for forventninger om fremtidige økonomiske fordele, 

der vil tilflyde virksomheden, som følge af erhvervelsen af den sælgende virksomheds 

aktiver og forpligtelser.  

Anskaffes en virksomhed derimod til ”underpris”, opstår der negativ goodwill, også kaldet 

badwill, som ofte er kendetegnet ved en virksomhed i krise.   

Den regnskabsmæssige behandlingen af den erhvervede goodwill er meget forskellig 

afhængig af om regnskabet aflægges efter den danske årsregnskabslov eller efter de 

internationale regnskabsstandarder.  

 

Allerede ved førstegangsindregningen adskiller de to standarder sig væsentligt, da ÅRL 

tillader både aktivering af købs- og transaktionsomkostninger, mens IFRS kræver, at 

transaktionsomkostninger udgiftsføres. Dette betyder i praksis en belastning på årets 

resultat, samt en mindre aktivsum efter de internationale regler.  

Mulighederne for en efterfølgende regulering af overtagelsesbalancen adskiller ligeledes de 

to standarder fra hinanden, da den danske årsregnskabslov tillader en generelt længere 

reguleringsperiode, dog afhængigt af overtagelsestidspunktet, som kan medføre en mere 

præcis førstegangsindregning af goodwillen.  

 

Ved den efterfølgende måling og værdiregulering ses den største adskillelse i de to 

lovgivninger. Efter reglerne i den danske årsregnskabslov foretages den efterfølgende 

værdiregulering ved årlige afskrivninger, samt nedskrivning såfremt der er identifikationer 

på værdiforringelse, hvorfor levetiden på aktivet altså anses som værende begrænset og 

skal fastsættes ved erhvervelsen. Anvendelsen af afskrivninger afspejler derfor ikke 

nødvendigvis den reelle værdiforringelse og ressourcetræk på virksomhedens indregnede 

goodwill. Metoden antager, at den erhvervede goodwill værdiforringes ligeligt ved lineære 

afskrivninger eller progressivt/degressivt såfremt en af disse afskrivningsmetoder findes 

mere retvisende for den erhvervede goodwill.   

IFRS anser derimod goodwill som værende et aktiv med ubestemt levetid og dette betyder, 

at den efterfølgende værdiregulering efter de internationale standarder foregår ved årlig 

nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi. Dette skyldes, at der ikke kan afskrives 

på aktiver med ubestemt levetid, da afskrivninger fordeles ud på aktivets forventede 

levetid. Begge regnskabsstandarder anser dog opskrivninger som internt oparbejdet 

goodwill, og kan derfor ikke aktiveres, hvorved lovgivningerne er sammenfaldende.  
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Ved præsentationen af virksomhedens goodwill opstår der ligeledes en række 

forskelligheder. Præsentationen af goodwill efter årsregnskabsloven foreskriver i 

skemakravene, at goodwill skal klassificeres som et særskilt aktiv i balancen, hvilket 

derimod ikke er et krav efter de internationale standarder, som tillader at goodwill blot 

præsenteres som en del af anlægsnoten til immaterielle anlægsaktiver.  

Fælles for præsentationen efter begge regnskabsstandarder er, beskrivelsen af den 

efterfølgende værdiregulering i anvendt regnskabspraksis, om end dette er begrundet 

brugstid og afskrivningsmodel efter ÅRL eller forudsætninger og beregning af 

nedskrivningstest efter IFRS. Ydermere er kravet om oplysninger i ledelsesberetningen ved 

førstegangs indregning af erhvervet goodwill samt i tilfælde af væsentlige ændringer eller 

regnskabsmæssige skøn ligeledes fælles for begge standarder. 

 

På baggrund af den komparative analyse af casene Coloplast A/S og Carmo Holding ApS, 

kan det ligeledes konkluderes, at den i teorien væsentlige forskel i goodwill også i praksis 

opstår, når goodwill behandles efter henholdsvis IFRS og ÅRL. 

Ved førstegangsindregningen er det kun mulighederne for at aktivere 

transaktionsomkostningerne i forbindelse med anskaffelsen i Carmo Holding ApS der 

adskiller de to cases.  

 

Den væsentligste forskel i de to regnskaber kommer til udtryk ved den efterfølgende 

måling og værdiregulering. I det aflagte regnskab for Carmo Holding ApS afskrives den 

indregnede goodwill i regnskabet lineært over den fastlagte brugstid på 10 år. Regnskabet 

indeholder ingen oplysninger om indikationer på yderligere værdiforringelse, og der er 

derfor ikke foretages nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi. I regnskabet for 

Coloplast A/S er der foretaget nedskrivningstest af virksomhedens indregnede goodwill, 

allokeret til tre forskellige CGU’er. Nedskrivningstesten har ikke indikeret 

nedskrivningsbehov, og den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill er 

således uændret, hvis der ses bort fra valutareguleringen som ikke er et udtryk 

værdiforringelse. Dette betyder, således at resultatet for Carmo Holding ApS er reduceret 

med værdien af året afskrivninger og ligeledes er balancesummen, modsat hos Coloplast 

A/S hvor både resultat og balance er uændret.  

Ses der på præsentationen af de to selskabers erhvervede goodwill, adskiller de to 

regnskaber sig minimalt. Begge selskaber har i balancen præsenteret goodwill som en 
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særskilt post, på trods af at dette ikke er et krav for Coloplast A/S, ligeledes med en 

forholdsvis ens udarbejdelse af anlægsnoten og beskrivelse af værdiforringelsen i anvendt 

regnskabspraksis. Det er således kun den reelle værdiforringelsesmetode, der afskiller 

regnskabernes goodwill i præsentationen.  

 

Med baggrund i de væsentlige forskelle ved indregning, måling og præsentation af goodwill 

efter henholdsvis den danske årsregnskabslov og de internationale regnskabsstandarder, 

har regnskabsaflæggers valg af regnskabsstandard væsentlig betydning for virksomheden 

de efterfølgende år.  

Såfremt regnskabsaflægger vælger at aflægge regnskab efter ÅRL, opstår hermed 

muligheden for at aktivere transaktionsomkostningerne i forbindelse med anskaffelsen og 

derved undgå en resultatpåvirkning i forbindelse med indregningen. Dog betyder valget 

også, at virksomhedens efterfølgende år påvirkes negativt med årlige afskrivninger på den 

erhvervede goodwill, uanset det reelle ressourcestærk og værdiforringelse.  

Da årsregnskabsloven er forholdsvis ”hård” i reglerne omkring værdiforringelse, betyder 

dette yderligere nedskrivninger af den regnskabsmæssige værdi som følge af  indikationer 

på værdiforringelse som ofte overses da regnskabsaflægger allerede straffes økonomisk ved 

de årlige afskrivninger.  

Vælger regnskabsaflægger derimod at aflægge regnskabet efter de internationale 

regnskabsstandarder, betyder det, at virksomhedens resultat påvirkes negativt ved 

anskaffelsen, idet alle transaktionsomkostninger skal udgiftsføres. Dog betyder dette 

ligeledes, at den indregnede goodwill kun nedskrives, såfremt det reelt set er et 

nedskrivningsbehov, da den erhvervede goodwill er underlagt årlige nedskrivningstest. 

Dette giver et mere retvisende billede af den egentlige værdiforringelse og derved en mere 

nøjagtig præsentation af goodwillværdien. Selve udarbejdelsen af den årlige 

nedskrivningstest kan være et langtrukkent og krævende arbejde, hvilket kan give 

regnskabsaflægger incitament til at genbruge tidligere års nedskrivningstest, selvom de 

formelle krav hertil ikke er opfyldt.  

Fælles for begge regnskabsstandarder er det faktum, at den efterfølgende værdiregulering 

er påvirket af væsentlig usikkerhed, idet regnskabsaflægger har både mulighed for og 

motivation til at tilpasse henholdsvis afskrivningsperioden og forudsætningerne for 

nedskrivningstesten, således at det mest fordelagtige resultat tilkommer virksomheden.  
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Såfremt begge lovgivninger overholdes, kan det således konkluderes, at brugen af de 

internationale regnskabsstandarder giver det mest retvisende billede af den faktiske 

værdiforringelse og derved den mest pålidelige og korrekte regnskabsmæssige værdi af den 

indregnede goodwill.        
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11. Bilagsoversigt  

Bilag 1 – Begrebsrammens fem niveauer 
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Bilag 2 – Resultatopgørelsen efter IFRS 
 
Beløb i t.dkk  2014 2013 

          

Nettoomsætning  2.000.000 1.750.000 

Vareforbrug   -1.200.000 -1.100.000 

     
Bruttoresultat  800.000 650.000 

          

Andre driftindtægter  11.000 8.000 

Distributionsomkostninger  -220.000 -200.000 

Administrationsomkostninger -160.000 -135.000 

Andre driftomkostninger  -4.000 -3.900 

     
Resultat før af- og nedskrivninger 427.000 319.100 

          

Af- og nedskrivninger  -2.000 0 

       

Resultat før finansielle poster 425.000 319.100 

      

 

Bilag 3 – Balance efter IFRS 
 
Beløb i t.dkk  2014 2013 

          

Aktiver     

Immaterielle aktiver    

Goodwill   65.000 67.000 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 8.000 3.500 

Patenter og licenser  21.000 16.000 

Udviklingsprojekter under udførsel  13.000 18.000 

     Immaterielle aktiver i alt  107.000 104.500 
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Bilag 4 – Noter efter IFRS 
 

X. Af- og nedskrivninger    

     

Beløb i t. DKK  2014 2013 

     
Afskrivninger, immaterielle aktiver 0 500 

Nedskrivninger, immaterielle aktiver 2.000 1.000 

Afskrivninger, materielle aktiver 67.000 56.000 

Nedskrivninger, materielle aktiver 300 0 

     Af- og nedskrivninger i alt  69.300 57.500 

          

     

     

X. Immaterielle anlægsaktiver   

Goodwill     

     

Beløb i t.DKK   2014 

     Kostpris primo   100.000 

Tilgang i året   0 

Afgang i året   0 

      

Kostpris ultimo   100.000 

          

Af- og nedskrivninger primo  33.000 

Nedskrivninger i året   2.000 

Afskrivninger i året   0 

     Af- og nedskrivninger ultimo  35.000 

          

Regnskabsmæssig værdi ultimo  65.000 
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 Bilag 5 – Anvendt regnskabspraksis efter IFRS 
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Bilag 6 – Note efter ÅRL 
 

X. Immaterielle anlægsaktiver  

Goodwill    

    

Beløb i DKK     2014 

    

Kostpris primo  500.000 

Tilgang i året  0 

Afgang i året  0 

     

Kostpris ultimo  500.000 

     

    

Af- og nedskrivninger primo 100.000 

Nedskrivninger i året  0 

Afskrivninger i året  50.000 

    Af- og nedskrivninger ultimo 150.000 

     

    

Regnskabsmæssig værdi ultimo 350.000 

     

 
 
 
 
 
 

                                                        
94 Illustrativ IFRS Årsrapport 2014, S. 85, 87 og 105 
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Bilag 6 – Anvendt regnskabspraksis efter ÅRL 
 
Alle erhvervede immaterielle anlægsaktiver skal i henhold til ÅRL § 33 indregnes som 
aktiver bortset fra udviklingsprojekter, der for virksomheder i regnskabsklasse B og C 
(mellem) tillades indregnet som omkostning. Internt oparbejdede immaterielle  aktiver  i  
form  af  interne  udviklingsomkostninger,  patenter,  varemærker  og  lignende  
rettigheder  kan  for  klasse B-virksomheder enten indregnes som et aktiv eller indregnes 
som en omkostning. Indregning som et aktiv forudsætter, at indregningskriterierne er 
opfyldte, herunder at aktivets værdi kan måles pålideligt.  Alle andre internt  oparbejdede 
immaterielle  aktiver  kan  ikke  indregnes  i balancen,  men  skal  indregnes  i 
resultatopgørelsen  som en omkostning. Efter Regnskabsvejledningen er  det  ikke  tilladt  
for  klasse  B-virksomheder  at  aktivere  udviklingsprojekter  i  balancen, uanset om 
projekterne er erhvervede eller internt oparbejdede. Immaterielle anlægsaktiver skal 
afskrives over deres brugstid. Overstiger afskrivningsperioden for  immaterielle 
anlægsaktiver 5 år, skal det oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende, jf. ÅRL § 53, 
stk. 2, nr. 1, litra c.  
 
Goodwill er omfattet af ovennævnte generelle  regler  for  immaterielle  anlægsaktiver  i  
ÅRL §§  33,  43 og  53. Erhvervet  goodwill  skal  indregnes  i  balancen  til  kostpris  og  
efterfølgende afskrives  systematisk  med  indregning  af  afskrivningerne  i 
resultatopgørelsen.  Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der 
fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. 
Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og  nedskrives  over  
resultatopgørelsen  i  de  tilfælde,  hvor  den  regnskabsmæssige  værdi  overstiger 
genindvindingsværdien.   
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Bilag 7 – Komparativ analyse af IFRS vs. ÅRL 
 
  IFRS ÅRL 

Erhvervet goodwill Kan indregnes Kan indregnes 

Internt oparbejdet goodwill Kan ikke indregnes Kan ikke indregnes 

Krav om indregning  Ja Ja 

Førstegangsindregning Kostpris Kostpris 

Transaktionsomkostninger Udgiftføres  Indregnes i goodwill 

Efterfølgende regulering  Kan reguleres i 12 måneder fra 
overtagelsesdagen. 
Reguleringen medtages i den 
opgjorte goodwill 

Kan reguleres indtil udgangen 
af efterfølgende regnskabsår. 
Reguleringen medtages i den 
opgjorte goodwill 

Afskrivninger  Nej Der foretages afskrivninger 
over brugstiden. Kan denne 
ikke skønnes pålideligt 
fastsættes den til 10 år. 

Opskrivninger Nej, anses som internt 
oparbejdet goodwill, som ikke 
kan aktiveres 

Nej, anses som internt 
oparbejdet goodwill, som ikke 
kan aktiveres 

Nedskrivninger Nedskrivningstestet minimum 
en gang årligt. Nedskrives til 
genindvindingsværdien hvis 
lavere end regnskabsmæssig 
værdi 

Der foretages nedskrivningstest 
ved indikationer på 
værdiforringelse. Nedskrives til 
genindvindingsværdien hvis 
lavere end regnskabsmæssig 
værdi 

Tilbageførsel af 
nedskrivninger 

Kan ikke tilbageføres Kan ikke tilbageføres 

Ledelsesberetning Ja, oplysninger om 
førstegangsindregning, 
nedskrivning og 
nedskrivningstest samt 
væsentlige ændringer 

Ja, ved førstegangsindregning 
og væsentlige ændringer 

Anvendt regnskabspraksis Redegørelse af 
indregningskriterier, 
målegrundlag, brugstid, 
nedskrivninger, forudsætninger 
for nedskrivningstest, 
allokering af CGU'er og 
eventuelle ændringer i 
regnskabsmæssig skøn 

Redegørelse af 
indregningskriterier, 
målegrundlang 
afskrivningsperiode og 
afskrivningsmetode 

Anlægsnote Ja. Krav om information 
omkring opgørelsen af 
genindvindingsværdien i 
nedskrivningstesten 

Intet krav for regnskabsklasse 
B.     Krav for regnskabsklasse C 
og D. Krav om begrundet 
afskrivningsperiode uanset 
længden 

 


