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Executive summary

This project examines the accounting of goodwill and other intangible assets under IASB International

Financial Reporting Standard (IFRS). The project will analyze the Danish brewery, Carlsberg’s, assessment of

the disclosure requirements in the standards IFRS 3, IAS 38 and IAS 36 in the period 2008 to 2015.

The projects assesses the following research question: “How are goodwill and other intangible assets

accounted for under IFRS, and to what extent has Carlsberg, for these recognized assets, met the disclosure

requirements in IFRS 3, IAS 38 and IAS 36 in the period 2008 to 2015?”.

The first section of the project comprises a description of the methods applied to sustain a high quality and

validity of data throughout the assignment and the methods applied to collect data and select an unit for

analysis. Consecutive, there will be a description and discussion of the accounting theory of the financial

report, IFRS and intangible assets that are conducted, with relevant references to Carlsberg’s annual reports.

Subsequent, the IFRS standards IFRS 3, IAS 38 and IAS 36 are examined with pertinent references to

Carlsberg’s annual reports. IFRS 3 is the standard applied in business combinations and it prescribes the

accounting for goodwill. Goodwill can only be recognized as an asset under IFRS, when it is emerged from a

business combination. The other intangible assets described in the project are prescribed under IAS 38. IAS

36 is the standard for impairment of assets and is substantial in the accounting for goodwill and other

intangible assets with infinite life, since these assets are not amortized, but are instead required to be tested

for impairment annually.

The conclusion demonstrates that there have been no major discrepancies in Carlsberg’s assessment of the

disclosure requirements in the standards IFRS 3, IAS 38 and IAS 36 in the period 2008 to 2015. However, the

analysis shows minor discrepancies in Carlsberg’s assessment of IFRS 3.69 in 2008 and 2011 and discrepancies

relating to both 3.69 and 3.70 in 2013, 2014 and 2015. There are no discrepancies in Carlsberg’s assessment

of the disclosure requirement in IAS 36, but there are minor discrepancies in IAS 36.134 in the greater part

of the result period analysed.

Following the conclusion, the project will comprise a discussion, in which the subsequent accounting for

goodwill is taken into perspective with considerations of the future implications of a potential new

accounting approach.
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1. Indledende afsnit

1.1 Indledning

Goodwill og andre immaterielle aktiver er to regnskabsmæssige begreber, der udgør betydelige dele af

mange store virksomheders balance. I slutningen af 2015 var der samlet indregnet goodwill for 126 mia. kr. i

selskabernes balance i C20 indekset, hvor Carlsberg udgjorde individuelt 40% af denne andel1. Både goodwill

og immaterielle aktiver er uidentificerbare aktiver, hvilket skærper de indregnings- og oplysningsmæssige

krav, der stilles til virksomhedernes årsrapporter.

Selskaber på København fondsbørs aflægger årsregnskab efter den internationale regnskabsstandard

International Financial Reporting Standards (IFRS)2. Denne regnskabsstandard adskiller sig fra

årsregnskabsloven (ÅRL), idet den ikke tillader årlige afskrivninger men derimod kræver årlige

nedskrivningstest på goodwill og en række immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Goodwill,

varemærker og mange øvrige immaterielle aktiver opstår i forbindelse med virksomhedssammenslutninger.

I forlængelse af finanskrisen i årene 2008 og 2009, hvor mange virksomheder, herunder Carlsberg, foretog

store virksomhedsopkøb, er det interessant at analysere og vurdere, i hvilket omfang et af de største

selskaber i C20 indekset, Carlsberg, efterfølgende har efterlevet oplysningskravene i regnskabsstandarderne

IAS 36, IFRS 3 og IAS 38.

Carlsberg, er verdens fjerde største bryggeri3, og børsnoteret på Københavns fondsbørs C20 indeks. Selskabet

opkøbte i 2008 det skotske bryggeri Scottish & Newcastle (S&N), hvilket til dags dato er den største

virksomhedstransaktion i Danmarkshistorien. Opkøbet var primært henledt på at konsolidere Carlsbergs

ledende position på det russiske og østeuropæiske marked. Endvidere var formålet med opkøbet, at opnå

fuld kontrol med det store baltiske bryggeri Baltic Beverages Holding AB. I et konsortium med Heineken

betalte Carlsberg samlet 7,8 mia. pund for det skotske selskab og splittede selskabets aktiviteter i to dele4.

Ved opkøbet opstod der en tilgang på Carlsbergs goodwill på 33,5 mia. kr. og 35 mia. kr. i varemærker,

hvorefter selskabet samlede immaterielle aktiver kunne gøres op til 85 mia. kr., svarende til 59% af selskabets

samlede balancesum eller 139% af egenkapitalen5.

1 Se Bilag 1 – Andel af goodwill i C20 indekset
2 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, 42 & 43
3 September 2015: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-16/abi-sab-deal-hits-mid-sized-beermakers-
facing-microbrewer-threat
4 Jf. Bilag til indkaldelse til generalforsamling i Carlsberg A/S d. 10. marts 2008
5 Carlsberg Årsrapport 2008, s. 74, 75 & 91
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I opgaven ønskes det at give læseren indsigt i teorien og den regnskabsmæssige behandling af goodwill og

andre immaterielle aktiver efter IFRS. Analysens omdrejningspunkt vil være Carlsbergs anvendelse og

tolkning af oplysningskravene i regnskabsstandarderne IAS 36, IFRS 3 og IAS 38 for perioden 2008 til 2015.

1.2 Problemformulering

Med udgangspunkt i ovenstående indledning ønskes følgende problemstilling undersøgt:

Hvordan behandles goodwill og andre immaterielle aktiver regnskabsmæssigt efter IFRS og i
hvilket omfang har Carlsberg, for disse indregnede aktiver, levet op til oplysningskravene i IFRS

3, IAS 38 og IAS 36 i perioden 2008 til 2015.

I forlængelse heraf vil følgende delspørgsmål undersøges:

 Hvilket regnskabsparadigme bygger IFRS på og hvad er immaterielle aktiver og goodwill?

 Hvordan opgøres og indregnes goodwill og andre immaterielle aktiver efter IFRS?

 Hvordan foretages nedskrivningstest af goodwill og andre immaterielle aktiver?

 Hvilke oplysningskrav gør sig gældende for regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 38 og IAS 36?

 I hvilket omfang kan der, efter en grundig gennemgang af Carlsbergs regnskaber, konstateres

åbenbare overtrædelser af oplysningskravene i regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 38, IAS 36, i

perioden 2008 til 2015?

 Hvordan har Carlsbergs fortolkning af oplysningskravene for nedskrivningstest ændret sig i

analyseperioden?

1.3 Afgrænsning

Opgaven omhandler den regnskabsmæssige behandling af goodwill og andre immaterielle aktiver, og

afgrænser sig fra skatte- og revisionsmæssige betragtninger.

I opgaven afgrænses den regnskabsmæssige behandling af goodwill og andre immaterielle aktiver endvidere

fra en uddybende gennemgang af ÅRL. Læseren vil af denne grund udelukkende blive introduceret til,

hvordan goodwill og andre immaterielle aktiver behandles regnskabsmæssigt efter IFRS. Teoriafsnittet vil,

som konsekvens heraf, hovedsageligt fokusere på regnskabsteorien, paradigmet og begrebsrammen bag

IFRS.

Opgaven beskæftiger sig med goodwill og andre immaterielle aktiver opstået i forbindelse med

virksomhedssammenslutninger eller opkøb. Intern oparbejdede immaterielle aktiver vil derfor kun i

begrænset omfang blive berørt i opgaven.

Goodwill og andre immaterielle aktiver i opgaven er omfattet af regnskabsstandarderne IFRS 3 og IAS 38. Der

eksisterer herudover en række andre immaterielle aktiver, som er omfattet af øvrige IFRS standarder. Af
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hensyn til opgavens omfang og sammenhæng afgrænses opgaven fra disse standarder. Dette omfatter blandt

andet:

 IAS 2 & IAS 11 (Immaterielle aktiver, der besiddes med henblik på videresalg)

 IAS 17 (Leasingrettigheder)

 IAS 19 (Immaterielle aktiver der indeholdes i en pensionsfond)

 IAS 39 (Finansielle aktiver)

 IFRS 5 (Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter)

 IFRS 6 (Efterforskning og vurdering af mineralressourcer)

Endvidere afgrænses opgavens analyse fra alle Carlsbergs delårsrapporter samt kvartalsregnskaber i

perioden 2008 til 2015, og analyserer dermed udelukkende årsrapporterne i den beskrevne periode.

Afsnittet om nedskrivningstest og IAS 36 vil ikke dybdegående beskrive de nedskrivningsmodeller, der

anvendes ved nedskrivningstest. De begreber, der anvendes i forbindelse med nedskrivningstest; WACC,

diskonteringsrente, følsomhedsanalyse med videre, vil dermed heller ikke indgå med uddybende beskrivelser

i afsnittet. Der henvises til metodeafsnittet, hvor det beskrives, hvilke forventninger opgaven stiller til læsers

forudgående kendskab til emnet og fagområdet. Herudover vil der i forbindelse IFRS 3 gennemgangen ikke

blive redegjort for pro rata-konsolidering af virksomheder.

De anvendte oplysningskrav i analysen tager udgangspunkt i europakommissionens danske oversættelse af

de internationale regnskabsstandarder af 3. november 2008. For at imødekomme mulige ændringer af

oplysningskravene, vil alle senere tilføjelser til forordningen blive kontrolleret for nye oplysningskrav6. I alle

tilfælde, hvor der er sket ændringer, er disse blev medtaget. Det vil være tilfældet, at det anvendte nummer

for regnskabsstandarden ikke er i overensstemmelse med den seneste engelske udgave af standarden,

hvilket dog anses for at være en bagatel, da standardens tekstindhold vil fremgå i opgavens bilagsmateriale.

Der er taget højde for, at der ikke anvendes opdateringer til standarderne, som er nyere end den analyserede

årsrapport.

6 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Standarder%20IFRS &
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Standarder%20IAS
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2. Metode

Metodeafsnittet vil redegøre for de metodiske overvejelser, der er foretaget i forbindelse med projektets

tilblivelse. De metodiske overvejelser skal samtidig tilsikre en klar sammenhæng mellem projektets

problemformulering, opgavens teoretiske begreber og empiriske variabler. Desuden skal metodeafsnittet

afstedkomme en høj grad af reliabilitet af de senere data, der bliver anvendt i opgaven.

2.1 Målgruppe, bidrag til fagområde og formål

Projektet henvender sig til personer med interesse for eller tilknytning til området inden for regnskaber,

regnskabsstandarder og større selskabers anvendelse af internationale regnskabsstandarder. Projektet

kunne derfor konkret henvende sig til studerende, analytikere eller investorer, der arbejder specifikt med

Carlsberg eller C20 indekset som helhed. Det er en forudsætning at man, som læser af dette projekt, har et

indgående kendskab til regnskaber, regnskabstermer og endvidere besidder en god forståelse for, hvordan

et børsnoteret selskabs årsrapport skal læses. Projektet bestræber sig på, at introducere læseren grundigt til

betydelige dele af regnskabsstandarderne IAS 36, IFRS 3 og IAS 38. Samtidig skal det bemærkes, at der vil

være dele af standardarderne, som enten udelades helt eller kun berøres ganske overfladisk i teoridelen. Det

er derfor en forudsætning at læseren, inden projektets gennemgang, har et kendskab til disse

regnskabsstandarder.

Det forventes, at projektet vil yde et kvalificeret bidrag til fagområdet inden for finansiel rapportering og det

eksterne regnskab. Bidraget vil primært bestå i en beskrivelse af regnskabsparadigmernes sammenhæng til

IFRS, en beskrivelse og diskussion af elementer af regnskabsstandarderne IAS 36, IFRS 3 og IAS 38, samt en

kvalitativ problemidentificerende analyse af projektets problemstilling. Projektets formål vil derfor i

væsentligste omfang være af beskrivende og eksplorativ karakter7.

2.2 Undersøgelsesdesign

Undersøgelsesdesignet vil skildre den anvendte kombination af fremgangsmåder benyttet i forbindelse med

indsamling af empiri, analyse af genstandsfeltet og tolkning af data8.

Projektets problemstilling og delspørgsmål vil blive belyst ved hjælp af deduktive slutninger9. I opgaven vil

kendt teori, regnskabsmæssige principper og internationale regnskabsstandarder anvendes. Det forventes

ikke, at der udvikles ny teori eller generelle gyldige sammenhænge mellem den undersøgte organisation og

7 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 20
8 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 99
9 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 31



NICOLAI RASMUSSEN HD 2. DEL (R) – AFGANGSPROJEKT 2016 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

SIDE 9 AF 103

andre tilsvarende organisationer, hvorfor induktive slutninger forventes at forekomme i et begrænset

omfang10.

2.2.1 Undersøgelsesenheder

Projektets undersøgelsesenhed vil omfatte én organisation11, der er udvalgt på baggrund af en række

egenskaber herunder; organisationens størrelse, balancesum, relevante omverdens forhold, størrelsen på

selskabets goodwill og andre immaterielle aktiver, anvendt regnskabsstandard, adgang til data m.m. Det

udvalgte selskab, Carlsberg, er vurderet til at være det mest interessante selskab med afsæt i de ovenfor

fastsatte egenskaber:

1. Selskabet er én af Danmarks største virksomheder, både hvad angår antal medarbejdere,

omsætningsstørrelse og balancesum.

2. Selskabets er et af de mest overvågede blandt analytikere og investorer og deres eksterne regnskab

er derfor også af betydelig interesse.

3. Største indregnet goodwillaktiv i Danmark12.

4. God adgang til data og aflægger regnskab efter IFRS.

5. Vinder af årsrapportprisen 201313.

Opgavens formål er, at undersøge virksomhedens anvendelse og tolkning af en række regnskabsstandarder

i det eksterne regnskab, og analysere på den tidsmæssige ændring i opfattelsen af oplysningskravene i

regnskabsstandarderne. Hensigten er ikke, at drage generelle konklusioner, udover på den valgte

undersøgelsesenheds årsrapporter, hvorfor det ikke har været nødvendigt, at medtage flere organisationer

i analysen.

2.2.2 Casestudie

I projektet anvendes et single casestudie14, da analysen kun vil omfatte én organisation. Formålet med at

vælge et single casestudie, er at undersøge Carlsbergs anvendelse af regnskabsstandarderne IAS 36, IFRS 3

og IAS 38 i perioden 2008 til 2015. Casen vurderes til at være kritisk14, og er fra et regnskabsmæssigt

perspektiv interessant, da Carlsbergs regnskaber er underlagt stor international bevågenhed. Derfor vurderes

det, at være relevant og afprøve casen i forhold til oplysningskravene i IFRS med en vurdering af om ledelsen

har oplyst i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder. Et kritisk casestudie beskrives som

følgende:

10 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 32
11 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 103
12 Med forbehold for Danske filialer.
13 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Aarsrapportpris%202013
14 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 110
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”Casen er kritisk i forhold til gældende teori, modeller, antagelser eller praksis. Formålet er at
afprøve casen i forhold til, i hvilket omfang den gældende, generelle viden er anvendelig”14.

2.3 Dataindsamlingsteknikker

Dataindsamlingsteknikker kan opdeles i følgende kategorier15:

Primære data Sekundære data

Stimulidata Ikke-stimulidata

Kvalitative data Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes

Kvantitative data Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes

Dette projekt vil udelukkende fundere i sekundærdata-teknikker, hvilket vil sige eksisterende

datamateriale16. Datamaterialet vil både omfatte procesdata, registerdata og forskningsdata af kvalitativ og

kvantitativ karakter16.

Procesdata vil være af kvalitativ art og omfatte rapporter, referater og avisartikler. Registerdata vil omfatte

regnskaber, virksomhedsdata, lovgivning, internationale regnskabsstandarder og udsnit fra statistiske

databaser. Forskningsdata vil omfatte forskningsprojekter, tidsskrifteartikler og bøger i form af faglitteratur.

2.4 Analyse og tolkning af data

Analyse af data vil sige:

”At adskille en helheds enkeltdele og at undersøge disse enkeltdeles relationer til hinanden og
eventuelt til helheden”17.

Under projektets dataindsamling er de fundne data analyseret. Ydermere vil de anvendte datas pålidelighed

blive påtænkt. Det anvendte register- og forskningsdata er data udstedt af lovgivende myndigheder, valideret

af eksterne revisorer og lignende, hvorfor denne data antages til at have høj pålidelighed18. Det anvendte

procesdata vil i visse tilfælde være data fra online medier, avisartikler m.m. og kan derfor i visse tilfælde være

data med mindre autenticitet sammenlignet med register- og forskningsdata. Af denne grund vil procesdata

anvendes i et begrænset omfang.

15 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 137
16 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 144
17 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 169
18 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 85
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Det anvendte data vil i et vidt omfang være empirisk data, det vil sige indsamlede, registrerede og

behandlede rådata19. Analysedelen vil dog omfatte udtræk af rådata i form af tekst og taldata fra Carlsbergs

regnskaber. Disse regnskabsdata vil herefter underlægges en teoretisk tolkning20, hvilket vil sige at der på

baggrund af opgavens fremlagte teori vil analyseres og tolkes på, hvorvidt Carlsbergs regnskaber lever op til

den underliggende teori – herunder primært de nævnte internationale regnskabsstandarder.

2.5 Projektstruktur

2.5.1 Ramme

Rammen for projektet introducerer læseren til problemformuleringen, som den øvrige del af opgaven skal

besvare. Endvidere introduceres læseren til de metodiske overvejelser i projektet samt, hvilke afgrænsninger

projektets omfang, data og problemformulering har afstedkommet.

2.5.2 Teori

Det teoretiske afsnit omhandler det eksterne regnskab og teorien bag regnskabsparadigmerne, med særligt

fokus på regnskabsparadigmet bag IFRS. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse og diskussion af

begrebsrammens teoretiske fundament, konvergensprojektet, immaterielle aktiver og goodwill. Formålet

med afsnittet er, i det omfang det er muligt, at undgå og være en beskrivelse af teorien i lærebøgerne.

Introduktionen til teorien vurderes dog at være et vigtigt udgangspunkt, for at blive i stand til at give en

fyldestgørende besvarelse af delspørgsmålene i opgavens problemformulering. Teoriafsnittet afsluttes med

en delkonklusion, hvor en besvarelse af projektets første delspørgsmål præsenteres.

19 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 172
20 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 198
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2.5.3 Regulering

Afsnittet introducerer læseren til den regnskabsmæssige indregning, måling og nedskrivning af goodwill og

andre immaterielle aktiver efter IFRS. I lighed med teoretiske afsnit, vil reguleringsdelen ikke være en ren

beskrivelse af indholdet i regnskabsstandarderne. Vigtige dele af regnskabsstandarderne vil diskuteres eller

forklares med tilføjelse i form af illustrationer, der viser en sammenhæng med opgavens

undersøgelsesenhed. Løbende i afsnittet vil der blive refereret til Carlsbergs årsrapporter og afsnittet skal

derfor ses som en indledning til opgavens efterfølgende analyse. To af problemformuleringens delspørgsmål

besvares i dette afsnit.

2.5.4 Empiri

På baggrund af opgavens teoretiske og reguleringsmæssige afsnit, opstilles en analysemodel, der medvirker

til, at alle årsrapporterne i analysen behandles ensartet og i tråd med formålet, problemformuleringen og

ikke mindst regnskabsstandarderne. Analysemodellen indgår som et særskilt afsnit og

regnskabsstandardernes præsentations- og oplysningskrav vil blandt andet blive gennemgået, da de skal

danne grundlag for opgavens analyse.

Den empiriske del af opgaven analyserer Carlsbergs årsrapporter i perioden 2008 til 2015 med udgangspunkt

i den udarbejdede analysemodel og med sammenhæng til de to ovenstående punkter i projektstrukturen.

Der vil i denne del foretages en grundig gennemgang og analyse af Carlsbergs årsrapporter, der inkluderer

en vurdering af, hvorvidt der er sket åbenbare overtrædelser af oplysningskravene i regnskabsstandarderne

IAS 36, IFRS 3 og IAS 38.

2.5.5 Konklusion

Konklusionens formål er at tilsikre en kvalificeret sammenholdelse mellem analysens hovedpunkter og

projektets problemstilling med en besvarelse af opgavens problemformulering.

Konklusionen efterfølges af en perspektivering, hvor et relevant emne inddrages i opgaven og diskuteres med

udgangspunkt i de betragtninger og tolkninger, der allerede er udledt af opgaven.
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3. Regnskabsparadigmer- og teori

Dette afsnit omhandler det eksterne regnskabs teoretiske grundlag, de to regnskabsparadigmer,

begrebsrammen, samt teorien bag immaterielle aktiver. Formålet med afsnittet er, at introducere læseren

til grundlaget for det eksterne regnskab, IFRS og goodwill.

3.1 Det eksterne regnskab

Det eksterne regnskab er underlagt betydelige kvalitetskrav og regnskabsregulering, som skal sikre at de

informationer, der præsenteres for årsregnskabets interessegrupper, er retvisende.

3.1.1 Kvalitetskrav

For at årsregnskabets regnskabsoplysninger skal kunne anvendes til beslutnings- og analyseformål, er det en

forudsætning, at en række kvalitetskrav er opfyldt. Disse kvalitetskrav sammenfattes af generalklausulen:

”Et retvisende billede” (true and fair view)21.

Generalklausulen er omfattet af en række specifikke kvalitetskrav, der indebærer at oplysningerne skal

være21:

 Forståelige

 Relevante

 Valide (gyldige)

 Sammenlignelige

3.1.2 Regnskabsregulering

Kvalitetskravenes overholdelse opfyldes ved, at virksomhedernes regnskabsproduktion underkastes en

omfattende regnskabslovgivning22.

Børsnoterede virksomheder i Danmark har siden 2005 været pålagt at skulle udarbejde koncernregnskaber

på grundlag af de internationale regnskabsstandarder (IFRS), udstedt af International Accounting Standards

Board (IASB)22, og siden 2009 har alle børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse været omfattet

IFRS23. IASB er den internationale standardudstedende organisation med hovedsæde i London24.

Øvrige danske virksomheder har siden 7. juni 2001, og med efterfølgende ændringer, skulle udarbejde

regnskab på grundlag af den nuværende årsregnskabslov22.

21 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 21
22 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 22
23 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 41
24 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 73
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3.1.3 Det eksterne regnskabs interessegrupper

Det eksterne regnskabs stakeholders kan overordnet opdeles mellem primære og sekundære

interessegrupper25.

 Virksomhedens primære interessegrupper omfatter: ejere/aktionærer, kunder, det eksterne miljø,

offentlige myndigheder, ledelsen, medarbejdere, leverandører og långivere.

 Virksomhedens sekundære interessegrupper omfatter: lokalsamfund, konkurrenter, fagforeninger,

forbrugergrupper, erhvervsorganisationer, presse, kommende generationer med videre.

Sammenfattende for disse grupper er, at de alle i større eller mindre grad spiller en rolle i relation til

virksomhedens eksterne regnskab. I relation til goodwill og andre immaterielle aktiver, må det forudsættes,

at hovedparten af virksomheders interessenter vil være interesseret i så lave immaterielle aktiver som muligt

ved første indregning, da disse regnskabskategorier, alt andet lige, repræsenterer nogle uidentificerbare

aktiver og typisk omfatter væsentlige skønsmæssige værdier. Ved første indregning vil der derfor være en

høj grad af overensstemmelse mellem interessenternes interesse, mens der ved efterfølgende målinger, vil

kunne være konflikter virksomhedens stakeholders imellem, da ledelsen ofte vil have et mere optimistisk syn

på fremtidig drift og nedskrivningsbehov end lånegivere eller nye investorer.

I Carlsbergs balance er de fleste immaterielle aktiver opstået ved virksomhedsopkøb. Det må forventes, at

selskabets interessenter typisk ønsker så lav en merpris, som muligt, i forbindelse med en

virksomhedssammenslutning og dermed vil indstillingen naturligt være, at opnå så lille en forskel som muligt

mellem det overtagne selskabets nettoaktiver og kostprisen. I tilknytning hertil, kan det fastlås, at der oftest

vil være en mindre risiko ved høje nettoaktiver, da en større andel af kostprisen dermed er identificerbar.

3.1.4 Interne og eksterne regnskabsbrugere og deres informationsbehov

Virksomhedens regnskabsbrugere kan ud over opdelingen i interessegrupper adskilles mellem interne og

eksterne regnskabsbrugere26. Brugergruppernes informationsbehov må antages at være heterogene27 og dog

må brugergrupperne stadigvæk antages at have præferencer, alt efter om de er interne eller eksterne

regnskabsbrugere.

De interne regnskabsbrugere er i sagens natur, de interessegrupper, der spiller en direkte rolle i

udarbejdelsen af det eksterne regnskab. Her vil være tale om ledelsen og medarbejdere. De interne

regnskabsbrugeres informationsbehov er forskellige fra de eksterne regnskabsbrugeres, da de træffer

beslutninger på virksomheden vegne26.

25 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 23, 24
26 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 26, 27
27 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 40
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De eksterne regnskabsbrugere træffer beslutninger på baggrund af deres personlige mål26. Deres

informationsbehov er forbundet med disse beslutningsopgaver:

1. Prognoseopgaven

2. Kontrolopgaven

3. Fordelingsopgaven

Prognoseopgaven indebærer det faktum, at de eksterne regnskabsbrugere ønsker at allokere egne

ressourcer på baggrund af virksomhedens fremtidige indtjening og de efterspørger dermed oplysninger i det

eksterne regnskab, som kan anvendes til at estimere virksomhedens fremtidsudsigter28.

Kontrolopgaven omfatter den bagudrettede del af prognoseopgaven, hvor eksterne stakeholders

efterspørger informationer til vurdering af forvaltningen af virksomhedens ressourcer i årets løb28.

Fordelingsopgaven relaterer sig til, hvordan de interne regnskabsbrugere beslutter sig for at fordele

overskud, udbytte til aktionærer, bonus til medarbejdere med videre28.

Mens ÅRL følger et såkaldt stakeholder-perspektiv, anser IASB, og dermed IFRS, ejere og aktionærer, som den

væsentligste regnskabsbrugergruppe og følger derfor et shareholder-perspektiv28.

3.1.5 Det eksterne regnskab som videnskabelig disciplin

Sammenhængen mellem regnskabsteori og videnskabelige metoder kan illustreres som følge:

Normativ regnskabsteori Deskriptiv regnskabsteori

Deduktion X (X)

Induktion (X) X

3.1.5.1 Deduktion og induktion

Deduktion er en videnskabelig metode, der går ud på at danne logiske følgeslutninger på grundlag af givne

præmisser29. I regnskabsteorien drejer det sig om disse faser:

1. Målsætning

2. Postulater om omgivelserne

3. Regnskabsmodeller og- begreber

4. Regnskabsteknikker

28 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 27
29 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 34
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Induktion er en empirisk videnskabelig metode, der tager udgangspunkt i stikprøver for at nå frem til

konklusioner30. Såfremt induktive metoder anvendes inden for regnskabsteorien anvendes typisk følgende

faser:

1. Registrering af observationer

2. Analyse og klassifikation af observationer efter fællestræk

3. Generalisationer

4. Test af generalisationer

Både normative og deskriptive regnskabsteorier anvender deduktive såvel som induktive ræsonnementer30.

3.1.5.2 Normative og deskriptive regnskabsteorier

Normative regnskabsteorier anvendes primært på deduktiv basis, som det fremgår af figuren ovenfor. De

normative regnskabsteorier tager udgangspunkt i eksplicitte mål og bygger på et værdimæssigt grundlag31.

Som det også fremgår af figuren ovenfor, bygger deskriptive regnskabsteorier primært på induktive

ræsonnementer. Modsat de normative regnskabsteorier, tilstræber de deskriptive regnskabsteorier at være

så værdifrie som muligt31. Den deskriptive regnskabsteori har derfor lille betydning i nutidens

regnskabsregulering, da regnskabsbrugerne i dag ønsker regnskaber, der bygger på et værdimæssigt og

informativt grundlag. IFRS bygger derfor også på den normative regnskabsteori32, da denne har til formål at

udstede regnskabsstandarder, som kan danne grundlag for virksomhedernes årsregnskaber, og dermed øge

værdien af de informationer som regnskabsbrugerne opnår.

3.1.5.3 Teoretisk inddeling

Regnskabsteorien har anvendt sprogvidenskabens metodologi for bevisførelse33 og inddeles rent teoretisk i

disse tre niveauer:

1. Syntaktisk niveau

2. Semantisk niveau

3. Pragmatisk niveau

Det syntaktiske niveau omhandler teoriers logiske struktur33. Det semantiske niveau berører videnskabens

indehold af logiske begreber, som skal harmonere med virkeligheden34. Det pragmatiske niveau relaterer sig

til brugernes nytteværdi og teoriens målopyfyldelse35.

30 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 35
31 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 36
32 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 195
33 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 37
34 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 38
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Det syntaktiske niveau bevæger sig i en abstrakt begrebsverden, men det semantiske og pragmatiske niveau

bevæger sig i en konkret begrebsverden35.

IFRS bygger på det semantiske niveau, hvilket er i tråd med, at regnskabsstandarderne naturligt må skulle

baseres på en konkret begrebsverden og med udgangspunkt i logiske begreber, der harmonerer med

virkeligheden.

3.2 Regnskabsparadigmer

I regnskabsteorien eksisterer der to overordnede regnskabsparadigmer. Det præstationsorienteret og det

formueorienteret. Begge paradigmer har ydet stor indflydelse på den regnskabsregulering, som

virksomheder er underlagt i dag. IFRS bygger på det formueorienterede regnskabsparadigme.

3.2.1 Det præstationsorienterede regnskabsparadigme

I det præstationsorienterede regnskabsparadigme ses virksomheden som en transformationsproces36, og

driftsaktiviteten måles direkte i resultatopgørelsen. I paradigmet er resultatopgørelsen primær, mens

balancen er af sekundær betydning. En af de grundlæggende formål i det præstationsorienterede

årsregnskab er at måle, hvor godt virksomhedens transformationsproces er lykkedes i perioden37.

Transformationsprocessen måles direkte på grundlag af:

Indtægter (varesalg) ÷ omkostninger (ressourceforbrug) = overskud37

Paradigmet foretrækker kostprismodellen, som er bagudrettet, og måler overskud på baggrund periodens

transaktioner til deres kost- og salgspriser defineret som:

”Transaktionsbaserede måleattributter”38.

Kostprismodellen bygger på følgende regnskabspostulater39:

 Regnskabsenhed: Afgræsning af hvilken enhed årsregnskabet vedrører.

 Going concern: Antagelsen om at årsregnskabet aflægges under forudsætning om fortsat drift.

 Monetær måleenhed: Årsregnskabet skal aflægges i kroner eller euro.

 Regnskabsperiode: Regnskabet skal udarbejdes for en periode ad gangen, typisk årligt.

35 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 39
36 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 80
37 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 85
38 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 81
39 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 100
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Balanceposter bliver i paradigmet målt til historisk kostpris og anvendes til at videreføre ubrugte ressourcer

fra én regnskabsperiode til den næste. Et centralt element i det præstationsorienterede paradigme er

matchingprincippet, som i korte træk går ud på at fratrække ressourceforbruget opstået ved produktion og

salg af færdigvarer i den periode, hvor den relaterede indtægt indregnes40.

Ifølge det præstationsorienterede regnskabsparadigme, vil goodwill og andre materielle aktiver dermed

aldrig påvirke resultatopgørelsen, hverken i form af ned- eller afskrivninger, hvilket skyldes kravet om

anvendelse af kostprismodellen. Endvidere skyldes det, at omkostninger i paradigmet skal afspejle årets

ressourceforbrug, hvor forbrug af immaterielle aktiver ikke, hverken i teorien eller i praksis, ville give mening.

3.2.2 Det formueorienterende regnskabsparadigme

Det formueorienterede regnskabsparadigme opfatter virksomheden som et ”væksthus for aktiver”41og er i

dag det dominerende paradigme på verdensplan42. IFRS tager, som det er bemærket, udgangspunkt i det

formueorienterede paradigme. I paradigmet betragtes virksomheden som:

”De økonomiske ressourcer, fordringer i disse ressourcer samt transaktioner og begivenheder,
der ændrer dem”41.

Modsat det præstationsorienterede paradigme, kommer balancen før resultatopgørelsen i det

formueorienterede paradigme. Resultatopgørelsen opfattes som de transaktioner og begivenheder, der

medvirker til ændringen i virksomhedens aktiver, egenkapital og forpligtelser i årets løb43

Paradigmet er fremadrettet og anvender udelukkende værdibaserede måleattributter44. I det

formueorienterede paradigme er det derfor dagsværdimodellen, der er i centrum. Dagsværdimodellen er en

markedsbaseret måling, hvor prisfastsættelsen af aktivet eller forpligtelsen afgøres blandt de involverede

markedsdeltagere45. Dagsværdibegrebet gennemgås yderligere i afsnit 3.3.4.1 omhandlende

måleattributter.

En af de primære årsager til, at de to paradigmer anvender forskellige måleattributter, er at de ønsker

afdække forskellige informationsbehov jf. stakeholder/shareholder perspektivet i afsnit 3.1.4 ovenfor.

Paradigmet anvender som eksempel ikke matchingprincippet, da dette begreb er orienteret mod

40 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 103
41 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 142
42 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 151
43 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 144
44 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 145
45 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 217, 218
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resultatopgørelsen. Et af kritikpunkterne af paradigmet, er derfor også for at omkostningsføre udgifter uden

relation til periodens omsætning46.

Det formueorienterede paradigme ønsker, for så vidt det er muligt, at konstruere den perfekte balance47,

hvilket indebærer at virksomhedens indre værdi direkte skal afspejle virksomhedens kursværdi på

aktiemarkedet i et 1:1 forhold. Dette forudsætter blandt, at alle immaterielle aktiver er indregnet, at der ikke

eksisterer ”usynlige aktiver” og at der ikke er synergier mellem aktiverne. I praksis er den perfekte balance

derfor også mere et teoretisk begreb end en mulighed i praksis.

Immaterielle aktiver og goodwill kan efter IFRS, og i overensstemmelse med det formueorienterede

paradigme, måles til dagsværdi og dermed op- og nedskrives løbende, men dette er mere undtagelsen end

reglen. Immaterielle aktiver som goodwill og varemærker vil aldrig kunne opskrives jf. IAS 36. Herudover

fastsætter IAS 36 i øvrigt en række yderligere begrænsninger for goodwill, der indebærer at tidligere

nedskrivninger ikke kan tilbageføres. Paradigmet og IFRS anskuer ned- og afskrivninger ensartet, hvilket er,

at de skal påvirke resultatopgørelsen i tilfælde af dagsværdireguleringer.

3.2.2.1 IFRS Framework

IFRS bygger, som det er bemærket, på det formueorienterede paradigme og anvender samme kvalitetskrav

og anskuelse af årsregnskabet elementer, som det er beskrevet i afsnit 3.1.1 og begrebsrammens niveau 3 i

afsnit 3.3.2.

IASB begrebsrammen opstiller desuden to grundlæggede forudsætninger for regnskabsaflæggelsen48:

 Periodiseringsprincippet

 Going concern forudsætningen

Periodiseringsprincippet indebærer:

”At transaktioner, begivenheder og værdiændringer indregnes i resultatopgørelse og balance i
den periode, hvor de indtræffer, uanset betalingstidspunktet”48.

Going concern forudsætter:

”At selskabet fortsætter sin drift i en overskuelig fremtid”49.

46 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 150
47 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 161, 162
48 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 110, 111
49 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 111
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3.3 Begrebsrammen

Begrebsrammen kan betragtes som den finansielle rapporterings grundlov50, og er derfor af relevant teoretisk

betydning i et projekt med årsrapportens indhold som omdrejningspunkt. Begrebsrammens generelle

struktur blev udviklet under et omfattende forskningsprojekt ledt af Financial Accounting Standards Board

(FASB) i perioden 1978-85 og har dannet grundlag for både IASB’s og ÅRL’s begrebsrammer50. IASB’s

begrebsramme omtales også som IFRS Framework. Begrebsrammens struktur er bygget op i fem niveauer,

som præciseres nedenfor.

3.3.1 Niveau 1: Brugerne og deres informationsbehov

Begrebsrammens niveau 1 omhandler de primære og sekundære interessegruppers informationsbehov.

Dette niveau er beskrevet i afsnit 3.1.4, som der henvises til.

3.3.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber

Et årsregnskab skal besidde en række fundamentale kvalitative egenskaber, for at skabe nytteværdi hos

regnskabsbrugerne51. Disse egenskaber bliver omtalt i begrebsrammens niveau 2 som:

 Relevans

 Validitet

Relevant information skal forstås som følgende:

”Informationen er i stand til at gøre en forskel for brugernes beslutning”52.

Begrebet relevans kan endvidere opdeles mellem52:

 Prognoseværdi: informationen har værdi som input til prognoseprocessen.

 Bekræftelsesværdi: tidligere forventninger er mulige at bekræfte eller ændre på baggrund af den nye

information.

Valid information opnås når:

”Substansen af de underliggende økonomiske fænomener gengives i den finansielle
rapportering fuldstændig, neutral og fejlfri”53.

Begrebet validitet kan derfor opdeles mellem:

50 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 196
51 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 204
52 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 205
53 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 206
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 Fuldstændig: Det eksterne regnskab indeholder al information om de underliggende økonomiske

begivenheder.

 Neutral: Regnskabsinformationen er ikke ”farvet” (unbiased).

 Fejlfri: Regnskabsinformationerne er nøjagtige eller uden væsentlige skønsmæssige fejl.

Endvidere kan alle ovenstående kvalitative egenskaber udvides med følgende begreber54:

sammenlignelighed, konsistens, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed.

3.3.3 Niveau 3: Definition af elementer

Årsregnskabet er sammensat af en række elementer, som alle regnskabsposter skal indplaceres under.

Elementernes definitioner skal anskues ud fra et balanceorienteret perspektiv, som følge af at

begrebsrammen er baseret på det formueorienterende regnskabsparadigme55. Elementerne opdeles og

defineres som følge:

3.3.3.1 Aktiver definition:

”Et aktiv er en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og
hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden”55.

3.3.3.2 Forpligtelser definition:

”En forpligtelse er en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse
forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele”55.

3.3.3.3 Egenkapital definition:

”Egenkapital er den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle virksomhedens aktiver
trækker dens forpligtelser”55.

3.3.3.4 Indtægter definition:

”Indtægter er stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller
værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører vækst i egenkapitalen, bortset

fra udlodninger til ejere”56.

54 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 208-210
55 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 212
56 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 213
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3.3.3.5 Omkostninger definition:

”Omkostninger er fald i økonomiske fordele i regnskabsåret i form af afgang eller
værdiforringelse af aktiver eller påtagelse af forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen,

bortset fra udlodninger til ejere”56.

3.3.3.6 Totalindkomst definition:

”Totalindkomst skal forstås som ændringen i en virksomheds egenkapital i løbet af en periode
som følge af begivenheder og forhold, der ikke stammer fra transaktioner med ejere”56.

Niveau 3 er endvidere omfattet af en række øvrige egenkapitalbegreber; finansiel kapitalvedligeholdelse og

fysisk kapitalvedligeholdelse.

3.3.4 Niveau 4: Indregning og måling

Niveau 4 omfatter det eksterne regnskabs indregningskriterier, som ifølge IASB skal opfylde følgende, for at

kunne indregnes57:

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden.

2. Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi.

Det første indregningskriterie opnås, når definitionen på et element jf. niveau 3, er opfyldt. Ifølge IASB

defineres begrebet ”sandsynligt”, som at sandsynligheden for at økonomiske fordele vil fragå eller tilflyde

virksomheden, er højere end 50%57.

Det andet indregningskriterie skal, som det fremgår, kunne måles validt til kostpris eller værdi. De fleste

standarder kræver, at første års indregningsmetode er kostpris, hvorefter målingerne kan variere jf.

nedenstående afsnit om måleattributter.

3.3.4.1 Måleattributter

En af de væsentligste aspekter af årsregnskabet, er målingen af elementernes regnskabsposter. Det

formueorienterede regnskabsparadigme er, som tidligere nævnt, dagsværdibaseret. Dagsværdi begrebet

skal forstås som det beløb, som et aktiv eller forpligtelse kan afhændes til, ved en transaktion imellem

uafhængige parter58. IFRS 13 fra 2011 har formuleret følgende dagsværdisdefinition:

Ved dagsværdi forstås den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller som skal betales for
at overdrage en forpligtelse i en ordinær transaktion mellem markedsdeltagere59.

57 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 215
58 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 217
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Begrebet dagsværdi kan endvidere, i en prioriteret rækkefølge, underopdeles i disse måleattributter59:

 Salgsværdi

 Nettorealisationsværdi

 Kapitalværdi

 Genanskaffelsesværdi/dagsprovenu

 Historisk kostpris/historisk provenu

3.3.5 Niveau 5: Klassifikation og præsentation

Det sidste niveau i begrebsrammen vedrører klassifikationen og præsentationen i årsregnskabet. Ligesom i

niveau 4, eksisterer der to kriterier som skal være opfyldt ved enhver form for klassifikation60:

 De kriterier eller egenskaber, som danner grundlag for klassifikationen skal være relevante for

brugerne for at dække deres informationsbehov.

 Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier eller

egenskaber.

3.3.6 Konvergensprojektet

IASB’s nuværende begrebsramme er imidlertid under forandring. Sammen med den amerikanske

regnskabsstandardsudstedende myndighed Financial Accounting Standards Board (FASB), er et omfattende

konvergensprojekt under udarbejdelse, hvor de to begrebsrammer skal forsøges at samles i et fælles såkaldt

conceptual framework61. Konvergensprojektet er opdelt i følgende otte faser, hvoraf de fleste faser

stadigvæk er under høring:

 Fase A: Objectives and qualitative characteristics

 Fase C: Measurement

 Fase E: Presentation and disclosure

 Fase G: Application to not-for-profit entities

 Fase B: Elements and recognition

 Fase D: Reporting entity

 Fase F: Purpose and status

 Fase H: Remaining issues

Formålet med konvergensprojektet vil blandt andet være at præcisere definitioner og oplysninger i de

nuværende begrebsrammer. Hovedbestanddelene af dette er blandt andet; ”mere entydige definitioner af

aktiver og forpligtelser og en mere omfattende vejledning til understøttelse af disse definitioner” og ”

præcisering af, at de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde formålet med regnskabsaflæggelsen,

59 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 218
60 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 219
61 Regnskabshåndbogen 2016, PricewaterhouseCoopers, s. 90
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omfatter oplysninger, der kan bruges til at gøre det nemmere at vurdere ledelsens forvaltning af

virksomhedens ressourcer”61.

En interessant diskussion, der er opstået i association til konvergensprojektet, er den regnskabsmæssige

behandling af goodwill efter indregning. Området er af højeste signifikans på diskussionsmøder i IASB

bestyrelsen62 og indikerer, at der i forbindelse med konvergensprojektet kan komme et opgør med den

nuværende behandling af goodwill efter IFRS 3. Konsekvenserne af diskussionen kan på længere sigt blive, at

goodwill skal afskrives over den forventede brugstid med tilknyttede nedskrivningstest, forøget separering

af goodwills komponenter, direkte nedskrivning af goodwill beløbet eller mindst omfattende; forbedringer

af de nedskrivningstest, der foretages i henhold til IAS 36. Emnet og overvejelserne som helhed er relevante,

og anvendes som diskussionsemne i opgavens perspektivering afsnit 9.

3.3 Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver følger samme aktivdefinition, som beskrevet i afsnit 3.3.3.1, herunder, at aktivet skal

være under virksomhedens kontrol og at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå, og defineres ifølge IAS 38.7

som:

”Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans”63.

Identificerbarheden indebærer, at aktivet er separerbart eller baseret på en kontraktlig eller juridisk

rettighed64. Af denne grund vil købte immaterielle aktiver altid kunne identificeres og skal dermed aktiveres.

Dette gennemgås yderligere i afsnit 4 om goodwill, der netop opstår i forbindelse med køb af virksomheder.

Udelukkelsen af monetære aktiver indebærer, at varedebitorer, likvider mv. udelades af betragtningen,

selvom disse principielt set også er uden fysisk substans. Udelukkelsen vurderes dog at være hensigtsmæssig,

af hensyn til at undgå en sammenblanding af regnskabets elementer.

Aktiverbare immaterielle aktiver omfatter ifølge IAS 38 blandt andet:

 Erhvervede varemærker

 Erhvervede udgivelsestitler

 Software

 Goodwill

 Udviklingsprojekter

62 Goodwill and impairment project – Subsequent accounting for goodwill, Michelle Fisher, IASB Agenda, October 2015,
s. 2
63 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 749
64 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 234



NICOLAI RASMUSSEN HD 2. DEL (R) – AFGANGSPROJEKT 2016 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

SIDE 25 AF 103

Kapitel 4 går i dybden med goodwill og andre immaterielle aktiver efter IFRS 3 & IAS 38. En teoretisk definition

præsenteres nedenfor i afsnit 3.3.2.

3.3.1 Indregning af immaterielle aktiver

Den særlige definition på immaterielle aktiver medfører, at begrebsrammens niveau 3 og 4 udelukker

indregningen af en række immaterielle aktiver, da de ikke lever op til de generelle indregningskriterier65:

1. Krav om sandsynlige fremtidige økonomiske fordele.

2. Krav om valid måling til kostpris.

Disse kriterier medfører blandt andet at visse udviklingsprojekter og reklameomkostninger, internt

oparbejdede varemærker, kundelister og goodwill udelukkes for aktivering.

3.3.2 Hvad er goodwill?

Goodwill kan rent teoretisk defineres som virksomhedens:

”Overnormale indtjeningsevne”.

Den overnormale indtjeningsevne skal forstås som virksomheders evne til at generere indtjening over, hvad

der er normalen for en virksomhed med nogenlunde samme risiko og investerede kapital66. Undernormal

indtjeningsevne defineres derfor som negativ goodwill eller badwill.

I regnskabspraksissen defineres goodwill, som den merværdi en virksomhed har i forhold til værdien af de

samlede indregnede nettoaktiver individuelt opgjort til dagsværdi. Som det allerede er præsenteret for

læseren, kan goodwill kun indregnes, når der er tale om købt goodwill. Købt goodwill kan dekomponeres som

følgende67:

øܭ ÷�ݏ݅ݎܾݏ ݊ ܽݐ݁ݐ ݁ݒ݅݇ݐ ݅ݐ�ݎ �݈݀ ܽ݃ ݀ݎæݒݏ ݅= ൞

݊ݕܵ�− ݃݁ݎ �݅݉ ݈݁ ݈݁ ݉ �ܽ ݁ݒ݅݇ݐ ݊ݎ ݁
݉ܫ�− ݁ ݂ݎ ݁݇ ݁ݐ �݉ ݇ܽݎ ݁݀ ݁ݎ

ܧ�− �݆݊݅ ݁ݎ݀ ݃݊݁݀ �݁݉݅ ݉ ݁ܽݐ ݅ݎ ݈݁ ݈݁ �ܽ ݁ݒ݅݇ݐ ݎ
−�ܱ ݁ݒ ݀݊ݑ/−ݎ ݏ݅ݎ݁ݎ

Det er blandt de standardudstedende myndigheder tidligere blevet diskuteret, hvorvidt goodwill opfylder

definitionen på et aktiv, eftersom goodwill ikke i sig selv skaber økonomiske fordele i fremtiden, og dermed

umiddelbart ikke lever op til indregningskriterierne og aktivdefinitionen. De standardudstedende

myndigheder er dog efter flere års diskussioner enige om, at goodwill skal betragtes som et aktiv, da

65 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 237
66 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 240
67 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 241
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aktivdefinitionen ikke udelukker synergi mellem flere aktiver, hvilket netop er det goodwill opfattes at

tilføre68.

3.4 Delkonklusion

Dette afsnit har blandt andet behandlet problemformuleringens første delspørgsmål:

Hvilket regnskabsparadigme bygger IFRS på og hvad er immaterielle aktiver og goodwill?

Det er erfaret, at IFRS Framework er baseret på det formueorienterede regnskabsparadigme, der anvender

et fremadrettet perspektiv og er baseret på dagsværdimodellen. Endvidere er det konstateret, at IFRS

begrebsrammen er ved at blive revideret i et omfattende konvergensprojekt mellem IASB og FASB, og at den

regnskabsmæssige behandling af goodwill i denne forbindelse er til diskussion.

Immaterielle aktiver baserer sig på paradigmets aktivdefinitionen og er et ej identificerbart, ikke-monetært

aktiv uden fysisk substans. Definitionens enkeltdele er endvidere blevet afklaret i afsnittet. Det

formueorienterede paradigme og indregningskriterierne medfører herudover, at mange immaterielle aktiver

ikke er mulige at indregne. Muligheden for ”usynlige aktiver”, er derfor sandsynligt forekomne i

virksomheder, der aflægger regnskaber efter regnskabslovgivning baseret på det formueorienterede

paradigme.

Goodwill er virksomhedens overnormale indtjeningsevne og opstår ved virksomhedssammenslutninger.

Goodwill eksisterer kun i virksomhedens regnskab, når der er tale om købt goodwill, da paradigmet ikke

muliggør indregning af internt oparbejdet goodwill. Det har tidligere været diskuteret, hvorvidt goodwill

overhovedet lever op til aktivdefinitionen, men de standardudstedende myndigheder har dog fastslået, at

goodwill leverer synergier til andre aktiver, og derfor lever op til definitionen.

68 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, s. 242
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4. Goodwill og andre immaterielle aktiver (IAS 38 & IFRS 3)

Der eksisterer en klar opdeling mellem, hvilke af IFRS standarderne, der behandler henholdsvis goodwill og

andre immaterielle aktiver. Goodwill behandles særskilt efter IFRS 3 omhandlende

virksomhedssammenslutninger og andre immaterielle aktiver behandles efter standarden IAS 38. Dette

afsnit har til formål at introducere læseren til den regnskabsmæssige behandling af goodwill og andre

immaterielle aktiver efter disse standarder, med relevante sammenholdelser til Carlsbergs regnskaber i

analyseperioden.

4.1 Definition

Den teoretiske definition af immaterielle aktiver og goodwill, er allerede gennemgået i afsnit 3.3 ovenfor.

Regnskabsstandarden IFRS 3 har udarbejdet følgende beskrivelse af goodwill69:

“Fremtidige økonomiske fordele hidrørende fra aktiver, der ikke kan identificeres individuelt og
indregnes separat”.

Begrebet identificerbarhed, er også defineret ovenfor i afsnit 3.3. Ifølge IAS 38.12 anses et immaterielt aktiv

som identificerbart, når det enten er separerbart eller hidrører fra en kontraktlig eller juridisk rettighed70.

IFRS 3 anvender ikke overraskende samme definition, da regnskabsstandarden i sagens natur baseret på

samme begrebsramme69.

4.2 Indregning og måling af goodwill og andre immaterielle aktiver

Eksternt erhvervet goodwill og andre immaterielle aktiver anses altid for at opfylde indregningskriterierne i

henhold til IFRS 3 og IAS 38. Ved første indregning adskiller IFRS 3 sig dog fra IAS 38.28, da IAS 38 fastslår, at

der i kostprisen for erhvervede immaterielle aktiver altid skal indgå de omkostninger, der direkte er

forbundet med erhvervelsen. Dette omfatter interne lønomkostninger og juridisk assistance. IFRS 3.53 tillod

tidligere ligeledes, at transaktionsomkostninger kunne indregnes som en del af kostprisen, men har senere

præciseret dette og kræver nu, at alle former for transaktionsomkostninger omkostningsføres i takt med at

de afholdes71. Ved efterfølgende målinger skal goodwill og størstedelen af andre immaterielle aktiver

indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger eller afskrivninger. Det præciseres

nedenfor, hvilke kategorier, der afskrives årligt og hvilke der skal foretages årlige nedskrivningstest på.

69 International Financial Reporting Standard 3 – Business Combinations, Appendix A, s. 13
70 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 753
71 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 179
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Helt generelt fastslår IAS 38.48, at internt oparbejdet goodwill ikke må indregnes som et aktiv. IAS 38.63

afgrænser endvidere indregningskriterierne for en række øvrige immaterielle aktiver og som det er

beskrevet, behandles internt oparbejdet immaterielle aktiver ikke yderligere.

4.2.1 Afskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver

Ifølge IAS 38.97 skal immaterielle aktiver med en bestemmelig brugstid afskrives systematisk over den

forventede levetid. Købt goodwill skal i henhold til IFRS 3.55 ikke afskrives, men derimod gennemgå årlige

nedskrivningstest i overensstemmelse med IAS 36. Immaterielle aktiver med bestemmelig brugstid er

kategorier som software, leveringsrettigheder eller patenter, som man relativt præcist kan fastsætte

brugstiden for, da software ofte bliver forældet som følge af at ny teknologi og leveringsrettigheder udløber,

mens patenter typisk er beskyttet i 25 år. Det vil til dog hver en tid være brugstiden, der afgør

afskrivningsperioden.

Som det også konstateres i Carlsbergs regnskaber, kan en kategori af immaterielle aktiver både indregnes

med bestemmelig og ubestemmelig brugstid og i dette tilfælde vil det for den andel, hvor brugstiden er

bestemmelig, skulle afskrives over aktivets estimerede levetid. Den øvrige del af kategorien med

ubestemmelig brugstid vil skulle nedskrivningstestes som beskrevet i IAS 36.

4.2.2 Aktiver med ubestemmelig brugstid

Varemærker er ét af de immaterielle aktiver, der kan anses for at have en ubestemmelig brugstid og når de

indregnes sådan, skal aktivet underlægges årlig nedskrivningstest frem for systematiske afskrivninger jf. IAS

3672. Et immaterielt aktiv kan have ubestemmelig brugstid, når virksomheden ikke umiddelbart forudser

nogen tidsbegrænsning for virksomhedens anvendelse af aktivet73. Af denne grund er det også mere

undtagelsen end reglen, at aktiver ikke har en bestemmelig brugstid, og begrebet omfatter derfor primært

firmanavne og varemærkerettigheder.

Goodwill placeres hverken i kategorien for bestemmelig eller ubestemmelig brugstid og behandles, som

beskrevet, særskilt efter IFRS 3.

4.2.3 Op- og nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver

Generelt er der begrænsede muligheder for at foretage opskrivninger på immaterielle aktiver, men det er jf.

IAS 38.75 muligt at opskrive til dagsværdi, hvis der eksisterer et aktivt marked for aktivet. De få kategorier af

immaterielle aktiver, hvor der typisk ses opskrivninger, er CO2-kvoter og en række forskellige typer af

licenser, rettigheder, kvoter og autorisationer74. Goodwill og varemærker kan ikke opskrives jf. IFRS 3.54 og

72 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 195
73 Regnskabshåndbogen 2016, PricewaterhouseCoopers, s. 155
74 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 764
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IAS 38.78 og nedskrivning af immaterielle aktiver og goodwill skal foretages i overensstemmelse med IAS 36,

som behandles i afsnit 5. Det er muligt at tilbageføre nedskrivninger på immaterielle aktiver mens

nedskrivninger på goodwill altid vil være definitive.

4.2.4 Kursregulering af indregnet goodwill og andre immaterielle aktiver

Kursregulering af indregnede balanceposter kan i Carlsbergs tilfælde være en relevant størrelse med en

balancesum i niveauet 143 til 125 mia. kr.

I opgavens analyseperiode foretager Carlsberg negative kursreguleringer af selskabet indregnede

balanceposter i omegnen 30 mia. kr. og selvom kursreguleringer ikke behandles efter opgavens primære

regnskabsstandarder, vurderes det som værende relevant at berøre IAS 2175.

Som det beskrives senere vil købte immaterielle aktiver, der omfattes af IAS 36, skulle allokeres til de CGU’er,

hvor de forventes at tilføre synergier. Koncerners udenlandske enheder bogfører og aflægger typisk regnskab

i lokal valuta, og på balancedagen vil tallene blive indregnet i moderselskabets tal til balancedagens kurs. Den

kursforskel, der fremkommer ved omregningen, skal jf. IAS 21.39c indregnes som en særskilt reserve på

egenkapitalen og får derfor ingen resultatpåvirkning.

Det fremgår af Carlsbergs årsrapporter, at de særligt i årene 2014 og 2015, hvor rublen falder drastisk, bliver

påvirket af nogle betydelige kursreguleringer på særligt goodwill og varemærker. I 2014 foretages der

kursreguleringer for 15 mia. kr. og i 2015 for 3 mia. kr. De store kursreguleringer fremkommer hovedsageligt

ved, at der i forbindelse S&N opkøbet i 2008 blev allokeret væsentlige dele af den opståede goodwill og

immaterielle aktiver til selskabets østeuropæiske CGU. Disse kursreguleringer illustrerer i øvrigt, hvor stor

påvirkning politisk uro i ét land kan have for et selskab af Carlsbergs størrelse, og på to år kan medføre til at

selskabet soliditetsgrad falder fra 47% til 38%76.

4.3 Virksomhedssammenslutninger (IFRS 3)

Den regnskabsmæssige behandling og indregning af goodwill behandles i IFRS 3, som er IASB

regnskabsstandard for virksomhedssammenslutninger. Ifølge IFRS 3 defineres en

virksomhedssammenslutning som77:

”En transaktion, hvorved én virksomhed får kontrol over en anden virksomhed”.

75 Carlsberg Årsrapport 2015, s. 62
76 Se bilag 8, 9 & 10
77 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 174
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En transaktion omfatter ifølge standarden de fleste transaktionstyper, juridiske former og strukturer.

Standarden finder dog kun anvendelse, når der overtages en virksomhed. Standarden definerer en

virksomhed som følgende78:

”En integreret mængde aktiviteter og aktiver, som udføres og styres med henblik på at
frembringe: afkast til investorer, eller lavere omkostninger eller andre økonomiske fordele

direkte og forholdsmæssigt til forsikringstagere eller deltagere”.

Virksomhedens aktivitet skal forstås som de input, processer og output, der generes79.

 Input defineres som noget der kan blive til output efter det har gennemgået visse processer.

 Output defineres som det, der medvirker til at opnå afkast til ejerne.

 Processer er de handlinger, der foretages for at forvandle input til output. Dette kunne for eksempel

være medarbejderne.

Ifølge IFRS 3 skal en virksomhedssammenslutning regnskabsmæssigt behandles efter overtagelsesmetoden

og følge disse fire trin80:

1. Fastsættelse af overtagelsestidspunktet.

2. Opgørelse af kostprisen.

3. Identifikation og omvurdering af alle identificerbare, overtagne aktiver og forpligtelser på

overtagelsesdagen.

4. Opgørelse af forskelsværdien (goodwill).

4.3.1 Fastsættelse af overtagelsestidspunkt og opgørelse af kostprisen

Overtagelsestidspunktet er, som begrebet indikerer, datoen hvor den overtagende virksomhed opnår kontrol

over den overtagne virksomhed. Dette benævnes også ”closing date”81. Da Carlsberg opkøbte S&N i 2008,

ville overtagelsestidspunkt have været dagen, hvor de tidligere S&N aktionærers stemmerettigheder overgik

til Carlsberg. Det fremgår af Carlsbergs årsrapport for 2008, at overtagelsesdatoen for S&N transaktionen var

d. 28. april 200882.

Kostprisen er dagsværdien af det vederlag, som den overtagende virksomhed har betalt for den overtagne

virksomhed83. Det forudsættes, at der i forbindelse virksomhedssammenslutningen opnås kontrol over

virksomheden, og det følgende er derfor med forbehold for bestemmelserne om trinvise overtagelser, som

78 IFRS 3, Virksomhedsammenslutninger, Appendiks A (definerede termer)
79 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 175
80 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 176
81 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 178
82 Carlsberg Årsrapport, s. 114
83 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 179
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beskrives yderligere i afsnit 4.3.6. nedenfor. I S&N transaktionen betalte Carlsberg 52,4 mia. kr. i vederlag for

at overtage stemmerettighederne, hvilket var virksomhedssammenslutningens kostpris.

4.3.2 Identifikation og omvurdering af overtagne aktiver og forpligtelser

Identifikation og omvurdering indebærer, at der på overtagelsestidspunktet skal foretages en

dagsværdiopgørelse af samtlige identificerbare aktiver og forpligtelser. Aktiver der ikke er bogført skal derfor

også medtages i denne opgørelse, såfremt de opfylder begrebsrammens definitioner. IFRS 3 anvender ingen

nedre beløbsgrænse for indregningen, hvorfor aktiver og småaktiver også skal medtages i opgørelsen. De

immaterielle aktiver, der identificeres vil jf. IAS 38.33 altid anses for at opfylde indregningskriterierne, når de

overtages i forbindelse med en virksomhedssammenslutning84. Dette gælder også i tilfælde, hvor

sandsynligheden for fremtidige økonomiske fordele, er mindre end 50%. Dog er der er af klare årsager et

krav om, at virksomheden skal have kontrol over aktivet.

Nedenfor er omvurderingsopgørelsen som Carlsbergs foretog af S&N balancen ved opkøbet i 2008

illustreret85.

Mio. kr. Regnskabsværdi før overtagelsen Dagsværdi på

overtagelsestidspunktet

Immaterielle aktiver 354 18.935
Materielle anlægsaktiver 7.212 10.624
Finansielle anlægsaktiver 1.217 2.304
Varebeholdninger 1.893 1.935
Lån og tilgodehavender 4.431 3.540
Likvider 1.340 1.446
Aktiver til salg - 177
Hensættelser -910 -1.212
Udskudt skat -213 -5.326
Gæld -6.217 -5.827
Bankgæld -77 -92
Kreditorer -4.644 -4.686
Passiver til salg - -506
Nettoaktiver 4.386 21.312
Minoritetsinteresser -639 -2.389
Egenkapital, Carlsbergs andel 3.747 18.923
Goodwill 33.451
Købspris 52.374

Som det fremgår, skal alle aktiver og passiver i den overtagne virksomheds balance omvurderes og nye

aktiver identificeres, hvorefter forskelsværdien op til kostprisen indregnes som goodwill. I forbindelse med

S&N overtagelsen blev den betydeligste omvurdering foretaget på de indregnede immaterielle aktiver, hvor

dagsværdireguleringen medførte til en omvurdering på 18,6 mia. kr. Disse immaterielle aktiver vedrørte

varemærker, der som bekendt enten kan indregnes med en bestemmelig brugstid eller med en

84 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 187
85 Carlsberg Årsrapport 2008, s. 114



NICOLAI RASMUSSEN HD 2. DEL (R) – AFGANGSPROJEKT 2016 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

SIDE 32 AF 103

ubestemmelig brugstid og gennemgå årlige nedskrivningstest jf. IAS 38.109. Ved transaktionens

gennemførsel blev der samlet identificeret nye immaterielle aktiver for 52 mia. kr., hovedsageligt fordelt

mellem varemærker og goodwill.

4.3.3 Opgørelse af forskelsværdien (goodwill)

Forskelsværdien anvendes, når virksomheden ikke overtager 100% af den overtagede virksomhed og kan

opgøres ved hjælp to forskellige modeller:

1. Fuld goodwill metode.

2. Købt goodwill metode.

Såfremt den overtagende virksomhed overtager 100% af den overtagne virksomhed, vil begge modeller give

samme goodwill værdi, da der ingen minoritetsinteresser er at tage højde for. Begge modeller til opgørelse

af forskelsværdien anvendes til at beregne beløbsstørrelsen på den opståede goodwill (hvis nogen). Fuld

goodwill metoden indregner86:

”Forskellen mellem købsprisen med tillæg af dagsværdien af minoritetsinteressen og
dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser”.

Købt goodwill metoden indregner86:

”Forskellen mellem kostprisen og nettoværdien af den overtagende virksomheds andel af
dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver”.

Valg af opgørelsesmetoden er transaktionsafhængigt, men der foreligger situationer, hvor en af modellerne

vil være mere retvisende at anvende end den anden.

4.3.3.1 Fuld goodwill metoden

Ved anvendelse af fuld goodwill metoden, værdiansættes minoritetsinteresserne til dagsværdi inklusiv

goodwill. Værdien af den indregnede goodwill fastfryses dermed ved opgørelsen, da man har indregnet

goodwill værdien, som at man havde købt 100% af den overtagne virksomhed. Ved senere erhvervelse af

minoritetsinteressernes andel vil der ingen effekt være på goodwill beløbet, men udelukkende en effekt

mellem likvider og minoritetsinteresser, hvis opkøbet er egenfinansieret.

Fuld goodwill metoden forøger både balancesummen og egenkapitalen mere end ved købt goodwill metoden

og er derfor mest retvisende, når ledelsen har planer om at opkøbe yderligere dele eller den resterende del

af virksomheden efterfølgende. Selvom metoden forbedrer soliditetsgraden maksimalt kan det dog antages,

86 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 193
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at banker og nye investorer ofte vil tage højde for værdien af goodwill ved eventuelle analyser af den givne

virksomhed.

En af styrkerne ved fuld goodwill metoden er, at der under IFRS ikke skal afskrives på goodwill og at man

dermed indregner et aktiv, der ikke mister værdi medmindre et nedskrivningsbehov opstår. Dermed undgår

virksomheden, at de efterfølgende finansielle præstationer påvirkes af opkøbet. Ved anvendelse af fuld

goodwill metoden vil der ved senere opståede nedskrivningsbehov, ske en større påvirkning af

resultatopgørelsen end ved købt goodwill metoden, hvilket kan være en af konsekvenserne ved anvendelse

af denne metode.

4.3.3.2 Købt goodwill metoden

Ved anvendelse af købt goodwill metoden, værdiansættes minoritetsinteresserne eksklusiv goodwill.

Værdien af den indregnede goodwill udgør kun den merpris, der er betalt for den overtagne andel. Ved

senere overtagelse af minoritetsinteressernes andel, vil der ikke ske en regulering af den indregnede goodwill

og en eventuel merpris skal derfor klassificeres som en nedskrivning på egenkapitalen.

Købt goodwill metoden, har som det allerede er nævnt, en mindre effekt på både balancesummen og

egenkapitalen end ved anvendelse af fuld goodwill metoden. Metoden må anses for at være mest retvisende

i de tilfælde, hvor ledelsen ikke har planer om at købe hele virksomheden på sigt. Herudover vil en række

resultatorienterede finansielle nøgletal være lettere at performe på ved købt goodwill metoden. En af

konsekvenserne ved metoden, er at der ved nedskrivningsbehov på goodwill beløbet vil ske en mindre

resultatpåvirkning.

Det kan diskuteres, hvorvidt det er til virksomhedernes bedste, at IASB ikke har lagt sig fast på én af

opgørelsesmetoderne. Der er styrker ved begge metoder, afhængig af transaktionstype, men en stillingtagen

til én af metoderne havde sikret en højere grad af konsistens i opgørelsen og indregningen af goodwill.

Desuden kan der stilles spørgsmålstegn ved, om det er formålstjenligt, at man ved fuld goodwill metoden

lader virksomheder foretage betydelige forøgelser af balancesum og egenkapital i tilfælde, hvor der ikke er

planer om at overtage den resterende del af virksomheden efterfølgende. Nedenfor illustreres et eksempel

på forskellen mellem opgørelsesmetoderne.

4.3.3.3 Regneeksempel

Regneeksemplet tager udgangspunkt i samme skabelon, som anvendes i bogen for Årsrapport efter

Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 194. I regneeksemplet erhverver

en virksomhed 60% af en virksomhed for 1.200 og dagsværdien af nettoaktiverne udgør 900. Eksemplet bør

bidrage til at give en forståelse for forskellen mellem de to metoder.
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Fuld goodwill metoden
Beregnet dagsværdi for hele virksomheden 1.200 / 60% 2.000

Dagsværdien af identificerbare nettoaktiver -900

Goodwill 1.100

Effekt på koncernbalance
Goodwill 1.100

Likvider -1.200

Nettoaktiver 900

Effekt på nettoaktiver 800

Minoritetsinteresser 2.000 * 40% 800

Effekt på koncernegenkapital 800

Købt goodwill metoden
Købsvederlag 1.200

Andel af nettoaktiver 900 * 60% -540

Goodwill 660

Likvider -1.200

Nettoaktiver 900

Effekt på nettoaktiver 360

Minoritetsinteresser 900 * 60% 360

Effekt på koncernegenkapital 360

Eksemplerne ovenfor tydeliggør, at den største goodwill opnås ved fuld goodwill metoden, hvilket dermed

også medvirker til den største regulering for minoritetsinteresser på koncernegenkapitalen.

Når goodwill beløbet er opgjort, vil dette skulle allokeres ud til den eller de pengestrømsgenererende

enheder (CGU’er) i virksomheden, som vil få fordele og synergier af virksomhedssammenslutningen jf. IAS

36.80. Dette beskrives yderligere i afsnit 5.2 om CGU’er nedenfor.

4.3.4 Måling af minoritetsinteresser

Minoritetsinteresserne skal i det eksterne regnskab indregnes på grundlag af dagsværdien87. Såfremt

goodwill er indregnet ved fuld goodwill metoden indeholder minoritetsinteressen også goodwill og fremgår

ligeledes under egenkapitalen, som det fremgår af illustrationen ovenfor.

4.3.5 Efterfølgende identifikation

Der gives i IFRS 3 mulighed for, at opgørelsen af de overtagne aktiver og forpligtelser kan reguleres i op til 12

måneder efter overtagelsesdatoen88. Baggrunden for dette er, at det på overtagelsestidspunktet ofte kan

være svært for den overtagende virksomhed, at opgøre en eksakt dagsværdi for de overtagne aktiver og

forpligtelser. Muligheden for efterfølgende regulering er særlig hensigtsmæssigt, når

87 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 197
88 IFRS 3, Virksomhedsammenslutninger, 3.45
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virksomhedssammenslutningen indtræffer tæt ved regnskabsårets udløb og den overtagende virksomhed er

børsnoteret, da indberetningsfristen ofte er kortere for børsnoterede virksomheder89.

Størrelsen på goodwill beløbet er dermed ikke nødvendigvis fastlagt på overtagelsestidspunktet. Det er dog

kun muligt at foretage ændringer af opgørelsen, såfremt de identificerede forhold kunne have været kendt

på overtagelsestidspunktet. Identificeres der yderligere forhold mere end 12 måneder efter

overtagelsesdatoen, må der kun foretages ændringer såfremt der er tale om egentlige fejl i henhold til IAS 8

om ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl90.

En gennemgang af Carlsbergs årsrapport for 2009 viser, at der efter S&N opkøbet i 2008 er blevet foretaget

reguleringer for 0,2 mia. kr. mellem de opgjorte nettoaktiver og goodwill, således det endelige goodwill beløb

blev 0,2 mia. kr. højere end ved den oprindelige opgørelse91. Reguleringen må dog anses for at være

uvæsentlig i forhold til den samlede købssum.

4.3.6 Trinvise overtagelser

Trinvise overtagelser behandles efter IFRS 3.41 og 3.42, og er som begrebet indikerer, forløbet hvor en

virksomhed trinvist overtager en anden virksomhed. Standardens bestemmelser træder i kraft, når den

overtagende virksomhed opnår en kontrolleret post i den overtagne virksomhed. Den overtagne virksomhed

vil herefter skulle anses som værende erhvervet til dagsværdi på overtagelsesdagen, hvorefter eventuelle

gevinster eller tab skal reguleres over resultatopgørelsen90. På overtagelsesdagen skal den overtagne

virksomheds aktiver og forpligtelser dermed reguleres til dagsværdi og en eventuel forskelsværdi indregnes

som goodwill, i overensstemmelse med overtagelsesmetoden. Den kontrollerende post kan opnås enten ved

ejerskab af mere end 50% af den overtagne virksomheds kapitalandele eller ved simpelt flertal i

stemmerrettigheder.

Forinden den kontrollerende post opnås, vil den overtagne virksomhed være klassificeret som enten en

associeret virksomhed, værdipapirer eller som et joint venture.

Begrebet er vigtigt i en opgave, hvor Carlsberg er undersøgelsesenheden, da virksomheden næsten på årligt

basis anvender bestemmelserne om trinvise overtagelser. Det fremgår allerede i 2008, hvor Carlsberg i

forbindelse med S&N opkøbet opnåede en kontrollerede post i selskabet Baltic Beverages Holding AB, hvilket

medvirkede til en dagsværdiregulering på 16,5 mia. kr. i virksomhedens indregnede varemærker. Både i 2010,

2011, 2013, 2014 og 2015 har Carlsberg overtaget virksomheder ved trinvis overtagelse.

89 https://erhvervsstyrelsen.dk/indsendelse-af-aarsrapport
90 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 197
91 Carlsberg Årsrapport 2009, s. 101
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4.4 Delkonklusion

Dette afsnit har blandt andet behandlet problemformuleringens andet delspørgsmål:

Hvordan opgøres og indregnes goodwill og andre immaterielle aktiver efter IFRS?

Goodwill kan efter IFRS udelukkende opstå i forbindelse med virksomhedssammenslutninger og opgøres ved

hjælp af fuld goodwill metoden eller købt goodwill metoden. Indregningen sker på overtagelsestidspunktet

for virksomhedssammenslutningen. Goodwill er den restværdi af kostprisen for virksomhedstransaktionen,

som ikke kan henføres direkte til et identificerbart materielt eller immaterielt aktiv. Endvidere er det erfaret,

at købt goodwill skal allokeres til den eller de pengestrømsgenererende enheder, som forventes at opnå

synergi(er) ved virksomhedssammenslutningen.

Andre immaterielle aktiver vil typisk også opstå i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, men vil

desuden kunne oparbejdes internt eller handles hos en anden virksomhed. Immaterielle aktiver, der opstår

som følge af en virksomhedssammenslutning, skal identificeres og værdiansættes inden restværdien,

goodwill, opgøres. Et typisk immaterielt aktiv, der opstår i forbindelse med virksomhedssammenslutninger,

er varemærker, som ikke kan oparbejdes internt, men som ved hjælp af specifikke modeller kan identificeres

og indregnes. Internt oparbejdede immaterielle aktiver er underlagt restriktive krav i IAS 38 og indregningen

begrænses til visse typer af udviklingsprojekter. Ligeledes vil få varianter af immaterielle aktiver kunne blive

handlet og indregnet efter IAS 38.

Det er konstateret, at der ikke skal foretages årlige afskrivninger på goodwill og immaterielle aktiver med

ubestemmelig brugstid, men derimod foretages årlige nedskrivningstest efter IAS 36. Immaterielle aktiver

med bestemmelig brugstid, skal årligt afskrives over aktivets forventede brugstid.

Overtages en virksomhed ved trinvis overtagelse skal den eksisterende investering anses for erhvervet til

dagsværdi på overtagelsesdagen. Når dagsværdireguleringen af nettoaktiverne er opgjort, skal

forskelsværdien indregnes som goodwill. Det er endvidere konstateret, at efterfølgende kursregulering af

goodwill og immaterielle aktiver, skal indregnes som en reserve i moderselskabets årsrapport.
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5. Nedskrivningstest af goodwill og andre immaterielle aktiver (IAS 36)

Ifølge IFRS 3.55 skal goodwill, som er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning årligt gennemgå en

nedskrivningstest frem for systematiske afskrivninger92. Bestemmelserne for nedskrivning af materielle og

immaterielle aktiver fremgår af regnskabsstandarden IAS 36, der omhandler nedskrivning af langfristede

aktiver. Standarden omfatter ikke finansielle aktiver, men behandler både immaterielle aktiver, materielle

aktiver og forskellige typer kapitalandele.

Det følgende afsnit vil beskrive hovedelementerne af regnskabsstandarden IAS 36 med fokus på, hvilke krav

der stilles til nedskrivningstest, allokering og opgørelse af genindvindingsværdi for goodwill og immaterielle

aktiver.

5.1 Generelt

På generel plan kræver IAS 36, at de langfristede aktiver, der er omfattet af standarden, skal nedskrives til

genindvindingsværdien, hvis den er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien

gennemgås nedenfor i afsnit 5.4.

Det kan forekomme svært eller endda umuligt at opgøre genindvindingsværdien for et ikke-identificerbart

aktiv som goodwill, der som enkeltstående aktiv ikke genererer pengestrømme. Af denne grund foreskriver

IAS 36.66 også, at enkeltstående aktiver skal grupperes sammen med de øvrige aktiver, som de naturligt

knytter sig til93. Dermed foreskriver IAS 36, at den samlede gruppe af aktiver skal vurderes for

nedskrivningsbehov frem for enkeltvist. IAS 36 beskriver denne gruppe af aktiver som

pengestrømfrembringende enheder eller på engelsk cash generating units (CGU’er) jf. afsnit 5.2 nedenfor.

Nedskrivningsprocessen forløber jf. IAS 36 i to trin:

1. Vurdering af om der er eksterne eller interne indikationer for nedskrivningsbehov.

2. Hvis indikationer på et nedskrivningsbehov – beregning af genindvindingsværdi for at afgøre, om

denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Det første trin i nedskrivningsprocessen omfatter en række af de oplagte eksterne og interne indikationer,

der kan være på, at et aktiv er værdiforringet. IAS 36.12 beskriver en række af de oplagte betragtninger, men

giver ikke en udtømmende liste over de mulige indikationer der kan eksistere. Indikationerne vil ikke

nødvendigvis føre til en nedskrivning, men skal medtages i vurderingen af aktivet eller CGU’en.

92 IAS 36, Værdiforringelse af aktiver, 36.10A
93 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 692
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5.1.1 Eksterne informationer

De eksterne informationer, der bør overvejes i forbindelse med virksomhedens nedskrivningsproces

omfatter ifølge IAS 36.12 nedenstående:

 Aktivets markedsværdi er i regnskabsåret faldet væsentligt mere end, hvad der må forventes ved

normalt brug eller over tid.

 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 aktivet anvendes.

 Markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget i regnskabsåret, og det er

sandsynligt, at disse stigninger vil påvirke den diskonteringssats, der er anvendt ved beregningen af

aktivets nytteværdi, og reducere aktivets genindvindingsværdi væsentligt.

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

Den første eksterne indikation kan være svær at afgøre for goodwill inden beregningen af

genindvindingsværdien for den samlede CGU. De øvrige indikationer kunne dog være oplagte tegn på, at der

for goodwill kunne være nedskrivningsbehov. Opgavens case tager udgangspunkt i virksomheden Carlsberg,

der i perioden 2013 til 2015 er blevet udfordret på det russiske og ukrainske marked, som følge af politisk

uro og større afgiftsændringer, hvilket formentlig har bidraget til en række overvejelser om mulige

indikationer på nedskrivningsbehov for Carlsbergs østeuropæiske CGU.

5.1.2 Interne informationer

De interne informationer, der bør overvejes i forbindelse med virksomhedens nedskrivningsproces omfatter

ifølge IAS 36.12 nedenstående:

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

 Væsentlige ændringer, som påvirker virksomheden negativt, er sket i regnskabsåret eller forventes

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 rapportering, som indikerer, at aktivets ydeevne er

eller vil blive lavere end forventet.

Den første interne indikation kan ikke opgøres for goodwill eller andre immaterielle aktiver, da de ikke vil

kunne pådrages fysisk skade eller ukurans. De øvrige indikationer, vil i tilknytning til den samlede
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performance for CGU’en, kunne indikere oplagte nedskrivningsbehov på de indregnede immaterielle aktiver.

Et eksempel kunne være væsentlige fald i CGU’ens omsætning eller resultat.

5.2 CGU’er

Som det allerede er noteret, frembringer goodwill ikke selvstændigt pengestrømme, men i sammenhæng

med andre aktiver. Grundlæggende, er de fleste aktiver afhængige af andre aktiver for at kunne generere

pengestrømme. Af denne grund, er det ofte nødvendigt at samle aktiverne i grupper eller i en CGU. En CGU

defineres således ifølge IAS 36.6:

”En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der
frembringer indgående pengestrømme fra fortsat anvendelse, som i al væsentlighed er

uafhængige af pengestrømme fra andre aktiver eller grupper af aktiver”

Et eksempel på fordeling af CGU’er kunne være Carlsbergs, inddeler deres forretning i tre geografisk

overordnede CGU’er94:

Når Carlsberg vælger at opdele deres CGU’er på baggrund af geografi bunder det i, at selskabets produkter

er højst ensartet på verdensplan og en inddeling i divisioner, produktgrupper eller brancher derfor ikke ville

være oplagt. Carlsbergs organisation er relativt regionalt inddelt, hvilket blandt andet indikeres ved, at de

har øverste direktører placeret for hver region95. Endvidere er Carlsbergs tre primære forretningsområder;

Asien, Øst- og Vesteuropa og, som alle er markeder, der er præget af forskellige præferencer, hvad angår

smag og brand. Af denne grund kan den nuværende inddeling anses for at være den mest hensigtsmæssige.

De ovenstående CGU’er kan herudover anskues som værende uafhængige af de øvrige CGU’er, hvilket er et

af de krav CGU definitionen stiller.

94 Carlsberg årsrapport 2015, s. 81
95 Carlsberg årsrapport 2015, s. 54

Carlsberg
A/S

CGU 1
(Vesteuropa)

CGU 2
(Østeuropa)

CGU 3
(Asien)
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Nedskrivningstesten skal foretages for hver enkel CGU og derfor skal forhold som budgetter, prognoser,

forventede pengestrømme og vækstfaktorer også fastlægges særskilt96. Herudover fastsætter IAS 36.33B en

øvre grænse for selskabets budgetperiode, som ikke må overstige fem år til brug for nedskrivningstesten,

medmindre en længere periode kan forsvares96. Dette ville højst sandsynligt ikke være aktuelt i Carlsberg

tilfælde, da de markedsforhold, som den globale bryggeribranche er underlagt gør, at ledelsen ikke ville

kunne estimere realistisk mere end fem år ud i fremtiden.

5.3 Allokering af goodwill og andre immaterielle aktiver

Allokering af goodwill og andre immaterielle aktiver, er en ganske afgørende del af indregningsprocessen i

forbindelse med virksomhedssammenslutninger, da en forkert opgørelse kan få væsentlig indvirkning på det

retvisende billede af virksomhedens årsregnskab. Baggrunden for dette er, at en for stor eller lille allokering

kan medvirke til fejlagtige nedskrivninger på CGU niveau, hvilket derfor også er en af hovedårsagerne til, at

den efterfølgende identifikation kan ændres i op til et år efter overtagelsesdatoen jf. afsnit 4.3.5 ovenfor.

Goodwill og andre immaterielle aktiver bliver typisk allokeret til de helt overordnede CGU’er, som nævnt

ovenfor, selvom virksomheden ofte kan have en række yderligere CGU’er som det illustreres nedenfor.

Selvom goodwillen og andre immaterielle aktiver vedrører alle de underliggende CGU’er, allokeres der ikke

hertil og nedskrivningstesten foretages af denne grund ikke på individuel basis97. Dette beskrives også i IFRS

8, der omhandler virksomhedens operative segmenter98.

I forbindelse med S&N opkøbet foretog Carlsberg følgende tilnærmede allokering af henholdsvis goodwill og

varemærker til selskabets respektive CGU’er99:

Mio. kr. Goodwill Varemærker

Nord og Vesteuropa 9.103 2.781

Østeuropa 31.616 28.286

Asien 101 0

Ej identificerbart 1.150 4.196

I alt 33.780 31.067

96 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 698
97 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 706
98 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 705
99 Carlsberg Årsrapport 2008, s. 93

CGU 1 (Vesteuropa)

Gruppe af CGU'er

CGU 1 CGU 2 CGU 3 CGU 4
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Tilgangen på Carlsbergs varemærker for selskabets østeuropæiske CGU vil i denne oversigt ikke stemme til

opgørelsen jf. afsnit 4.3.2, da 16,4 mia. kr. af tilgangen på varemærker i 2008 vedrørte en værdiregulering af

ejerandelen i selskabet Baltic Beverages Holding AB (BBH), som Carlsberg først fik bestemmende indflydelse

over i forbindelse med S&N opkøbet. Værdireguleringen af den andel af BBH, som Carlsberg allerede var i

besiddelse af, indgår derfor ikke i Carlsbergs omvurderingsopgørelse for S&N opkøbet og blev behandlet efter

reglerne om trinvise overtagelser gennemgået i afsnit 4.3.6.

I tilfælde af senere afhændelse af en af de underliggende CGU’er, skal goodwill ifølge IAS 36.86 ”måles på

grundlag af den relative værdi af den afhændede aktivitet og den del af den pengestrømsfrembringende

enhed, som bibeholdes, medmindre virksomheden kan dokumentere, at en anden metode bedre afspejler den

goodwill, som er tilknyttet den afhændede aktivitet”.

Såfremt der for den overordnede CGU bliver konstateret et nedskrivningsbehov i forbindelse med en

nedskrivningstest, skal der altid først nedskrives på goodwill og herefter øvrige aktiver. Konstateres det

senere hen, at de tidligere forudsætninger for nedskrivningen er bortfaldet skal nedskrivningen tilbageføres,

dog bortset fra goodwill, hvor nedskrivningen er definitiv jf. IAS 36.114100.

5.4 Genindvindingsværdi

Genindvindingsværdien skal ifølge IAS 36 minimum opgøres en gang om året i forbindelse med den

påkrævede nedskrivningstest på goodwill og andre indregnede immaterielle aktiver med ubestemmelig

brugstid. Der opstår først et egentligt nedskrivningsbehov, når den bogførte værdi af aktivet overstiger

værdien af den opgjorte genindvindingsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. IAS 36.6

definerer genindvindingsværdien således:

”Genindvindingsværdi er den højeste værdi af et aktivs dagsværdi med fradrag af
afhændelsesomkostninger og kapitalværdi”.

Afhændelsesomkostninger vil i praksis være omkostninger til rådgivere, salgsmateriale og lignende og

defineres i IAS 36 således:

”Afhændelsesomkostninger er omkostninger direkte tilknyttet afhændelsen af et aktiv eksklusiv
finansieringsomkostninger og skatteomkostninger”.

100 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 714
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5.4.1 Kapitalværdi

Opgørelse af kapitalværdien er en central del af den årlige nedskrivningstest og indebærer, at virksomheden

skal estimere de fremtidige pengestrømme tilbagediskonteret. Ved fastlæggelsen af de fremtidige

pengestrømme skal virksomheden tage udgangspunkt i opstillede budgetter og prognoser over forventede

ind- og udbetalinger på CGU niveau101. Af hensyn til reliabiliteten, er det et krav at de anvendte budgetter

og prognoser er baseret på realistiske og veldokumenterede forudsætninger. Herudover fastslår IAS 36.33B,

som det også er beskrevet ovenfor i afsnit 5.2, at budgetperioden som udgangspunkt ikke skal overstige fem

år. Jo kortere budgetperiode virksomheden anvender, desto større betydning har fastsættelsen af

terminalværdien, da vækstraten og dermed eventuelle nedskrivningsbehov påvirkes heraf. Carlsberg baserer

deres nedskrivningstest på en tre års budgetperiode102. Begrebet kapitalværdi defineres således103:

”Kapitalværdi er nutidsværdien af skønnede fremtidige pengestrømme, der forventes hidrøre
fra fortsat anvendelse af et aktiv samt ved afhændelsen deraf ved udgangen af dets brugstid”.

I IAS 36 findes et eksempel på, hvordan opgørelsen af kapitalværdien kan foretages, hvilket ud over de

ovenstående parametre også kræver fastlæggelse af terminalperiode, vækst i terminalperioden

diskonteringsrente, WACC og udarbejdelse af en følsomhedsanalyse. Alt dette gør nedskrivningstesten til en

omfattende proces og en detaljeret gennemgang af alle begreberne undlades derfor.

5.4.2 Dagsværdi

Aktivers dagsværdi skal opgøres efter bestemmelserne i IFRS 13 omhandlende dagsværdimåling. Ved

fastlæggelse af et aktivs dagsværdi forudsættes det, som udgangspunkt, at der eksisterer et aktivt marked

for det pågældende aktiv. IAS 36.20 fastslår dog, at det kan lade sig gøre uden et aktivt marked, selvom det i

praksis kan være svært. I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, kan virksomheden alternativt anvende

aktivets nytteværdi. Det er herudover et krav, at virksomheden anvender markedsforventninger ved

opgørelsen og dermed udelader virksomhedsspecifikke forhold. Dagsværdi som begreb defineres således

efter IAS 36103:

Dagsværdi er det beløb, som kan opnås ved salg af et aktiv ved en handel mellem kvalificerede,
villige, indbyrdes uafhængige parter, med fradrag af afhændelsesomkostninger”.

I det tilfælde, at den opgjorte dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger overstiger den

regnskabsmæssige værdi af aktivet eller gruppen af aktiver, behøves kapitalværdien ikke efterfølgende at

101 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 696-698
102 Carlsberg årsrapport 2008, s. 93
103 Årsrapport efter Internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 692
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blive opgjort, da aktivets nettosalgspris dermed vil sikre, at genindvindingsværdien ikke er lavere end den

regnskabsmæssige værdi. Goodwill vil dog typisk nedskrivningstestes baseret på kapitalværdien, da

nettosalgsprisen kan være vanskelig at fastsætte.

5.5 Model til nedskrivningstest

Den hyppigst anvendte model til at foretage nedskrivningstest, er den diskonterede cash flow (DCF) model,

der fokuserer på frie pengestrømme, og som anvendes til at værdiansætte hele virksomheden eller de

underliggende CGU’er. De enkelte dele af DCF modellen indebærer, at virksomheden skal:

 Estimere det frie cash flow i budgetperioden.

 Fastlægge de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger – eller weighted average cost of capital

(WACC).

 Estimere terminalværdien.

 Estimere markedsværdien af virksomhedens samlede nettogæld.

5.6 Delkonklusion

Dette afsnit har blandt andet behandlet problemformuleringens tredje delspørgsmål:

Hvordan foretages nedskrivningstest af goodwill og andre immaterielle aktiver?

Det er konstateret, at nedskrivning af langfristede aktiver efter IFRS er omfattet af regnskabsstandarden IAS

36 og det er erfaret, at goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid årligt skal underlægges

en nedskrivningstest. Det første trin i forbindelse med en nedskrivningstest, er at vurdere, hvilke eksterne og

interne indikationer, der kan være på at et aktiv kunne være værdiforringet. Efterfølgende skal der for aktivet

eller CGU’en opgøres en genindvindingsværdi og derefter nedskrives hertil, hvis den bogførte værdi er højere

end genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien er den højeste værdi af et aktivs dagsværdi med fradrag

af afhændelsesomkostninger og kapitalværdi.

Goodwill og de fleste immaterielle aktiver, genererer ikke selvstændigt pengestrømme, hvorfor de ifølge IAS

36 skal allokeres ud til de CGU’er i virksomheden, hvor det forventes, at de vil tilføre synergier.

Nedskrivningstesten skal af denne grund også foretages for hver af de CGU’er, hvor aktiverne er allokeret til.

Nedskrivningstesten skal baseres på fastlagte budgetter, prognoser, forventede pengestrømme og

vækstfaktorer for den enkelte CGU. Den typisk anvendte nedskrivningsmodel ved nedskrivningstest er den

diskonterede cash flow model.
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6. Analysemodel

I opgavens forudgående kapitler, er teorien og reguleringen bag goodwill og andre immaterielle aktiver efter

IFRS gennemgået og løbende sammenholdt med relevante elementer fra Carlsbergs årsrapporter for

analyseperioden. Formålet med dette kapitel vil dels være, at introducere læseren til de betydeligste

oplysningskrav i regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 36 og IAS 38 og dels opstille en analysemodel til

anvendelse for opgavens efterfølgende analyse.

Som det allerede er oplyst, er ønsket med analysemodellen, at sikre en ensartet og struktureret analyse for

gennemgangen af Carlsbergs årsrapporter i analyseperioden. Opbygningen af analysemodellen vil baseres

på oplysningskravene i regnskabsstandarderne.

6.1 Introduktion til analysemodellen

I den første del af analysemodellen vil væsentlige regnskabstal fra de respektive årsrapporter inddrages og

blive gennemgået, hvor det findes relevant. Det må forventes, at udviklingen i Carlsbergs finansielle

resultater, har indflydelse på en række af de skøn, som ledelsen foretager på selskabets indregnede goodwill

og andre immaterielle aktiver samt for de oplysninger, der fremgår af årsregnskabet. Det vurderes derfor

som værende relevant, at inddrage sammenhængen til regnskabets øvrige poster der indgår i analysen.

I den efterfølgende del af analysemodellen vil hver enkelt punkt af regnskabsstandardernes oplysningskrav

blive gennemgået og sammenholdt til Carlsbergs årsrapporter. For hver enkelt punkt vil der foretages en

vurdering af, hvorvidt Carlsbergs har overholdt oplysningskravene. Det må forventes, at en række af

oplysningskravene ikke i alle tilfælde gør sig gældende for Carlsberg, og disse vil derfor ikke inddrages, eller

kun berøres kort i analysen. Analysemodellerne for hver årsrapport vedlægges som bilag.

Analysemodellernes data er udelukkende hentet i Carlsbergs årsrapporter i årene 2008 til 2015 og alle tal, er

fundet i årsrapporterne. Det meste tekst i analysemodellerne er egen tolkning af informationerne i

årsrapporterne og i nogen tilfælde, ville andre kunne komme frem til konklusioner indeholdende andre

vurderinger, da kvaliteten af virksomhedens noteoplysninger kan være en subjektiv betragtning. Dette vil

dog udelukkende være tilfældet, i de dele af oplysningskravene, hvor der kan være en vis mængde af tolkning

i teksten. Når der skal gives faktuelle oplysninger fra årets regnskabsmæssige udvikling, vil tolkning ikke være

aktuel.

Immaterielle aktiver skal præsenteres som særskilte aktiver i balancen jf. IAS 1. Der er dog ingen krav om at

præsentere goodwill eller varemærker særskilt, hvorfor en anlægsnote for alle de immaterielle aktiver er

tilstrækkelig. Hverken IFRS 3, IAS 36 eller IAS 38 indeholder særlige præsentationsbestemmelser, men alle

standarderne indeholder en lang række oplysningskrav. Oplysningskravene er relevante for den resterende
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del af opgaven og vil derfor præsenteres i en sammenfattet form i de efterfølgende afsnit. De fulde

oplysningskrav er vedlagt i bilag 2.

6.2 Oplysningskrav IFRS 3

Oplysningskravene i IFRS 3 indebærer, at virksomheden blandt andet skal oplyse følgende i årsregnskabet

(forkortet beskrivelser):

 Arten og den økonomske virkning af virksomhedssammenslutninger i løbet af regnskabsåret samt

efter balancedagen, men før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse (IFRS 3.66A & B).

 Som følge af dette skal virksomheden giver oplysninger om:

o Navn og beskrivelse af de sammensluttede virksomheder (IFRS 3.67A).

o Overtagelsestidspunktet (IFRS 3.67B).

o Procentandelen af overtagne stemmeberettigede egenkapitalinstrumenter (IFRS 3.67C).

o Kostprisen for sammenslutningen og en beskrivelse af sammenslutningens elementer (IFRS

3.67D).

o Eventuel beskrivelse af aktiviteter, der afhændes i forbindelse med sammenslutningen (IFRS

3.67E).

o Beløb der er indregnet på overtagelsestidspunktet for hver kategori af den overtagne

virksomheds aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser (IFRS 3.67F).

o Den beløbsmæssige størrelse på overskydende beløb, som er indregnet i resultatet (IFRS

3.67G).

o En beskrivelse af de forhold, der har bidraget til en kostpris, som medfører indregning af

goodwill (IFRS 3.67H).

o Den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds resultat siden

overtagelsestidspunktet (IFRS 3.67I).

 Den overtagende virksomhed skal give oplysninger om den sammensluttende virksomheds

omsætning og resultat i regnskabsåret, som virksomhedssammenslutningen var gennemført,

medmindre dette er praktisk umuligt (IFRS 3.70A & B).

 Oplysninger der gør det muligt at for brugere at virksomhedens regnskab at vurdere den økonomiske

virkning af gevinster, tab, fejlkorrektioner og andre reguleringer, der er indregnet i det aktuelle

regnskabsår eller tidligere (IFRS 3.72). Dette indebærer endvidere, at virksomheden skal oplyse en

række beløbsmæssige størrelser på eventuelle tab og gevinster (IFRS 3.73A, B & C).

 Virksomheden skal give oplysninger, som gør det muligt for brugere af regnskabet, at vurdere

ændringer i den regnskabsmæssige værdi af goodwill i regnskabsåret (IFRS 3.74). Derfor skal

virksomheden oplyse:
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o Bruttoværdien og akkumulerede tab ved regnskabsårets begyndelse (IFRS 3.75A).

o Tilgang på goodwill (IFRS 3.75B).

o Tab ved værdiforringelse af aktivet i henhold til IAS 36 (IFRS 3.75D).

o Valutareguleringer, eventuelle andre ændringer samt bruttoværdien af de akkumulerede tab

ved værdiforringelse ved regnskabsårets afslutning (IFRS 3.75F, G & H).

6.3 Oplysningskrav IAS 38

Oplysningskravene i IAS 38 indebærer, at virksomheden blandt andet skal oplyse følgende i årsregnskabet

(forkortet beskrivelser):

 Immaterielle aktiver, hvor brugstiden er begrænset eller uendelig (IAS 38.118A, B & C)

 En afstemning af den regnskabsmæssige af værdi ved regnskabsårets begyndelse, som viser:

o Tilgange internt oparbejdet, anskaffet separat eller opstået ved

virksomhedssammenslutninger (IAS 38.118Ei).

o Eventuelle stigninger eller fald i regnskabsåret i overensstemmelse med IAS 36 (IAS

38.118Eiii).

o Eventuelle tab ved værdiforringelse eller tilbageførsel i henhold til IAS 36 (IAS 38.118Eiv &

v).

o Valutaforskelle samt øvrige ændringer i regnskabsåret (IAS 38.118Evii & viii).

 Oplysning om værdiforringede aktiver i henhold til IAS 36 ud over de i IAS 38.118 i-viii krævede

oplysninger (IAS 38.120).

 Det skal oplyses for et immaterielt aktiv, hvis brugstid vurderes som uendelig, det pågældende aktivs

regnskabsmæssige værdi samt begrundelsen for vurderingen af en uendelig brugstid (IAS 38.122A).

6.3 Oplysningskrav IAS 36

Oplysningskravene i IAS 36 indebærer, at blandet andet følgende skal oplyse i virksomhedens regnskab.

Nedenfor oplistet med de vigtigste punkter i standarden (forkortet beskrivelser).

 For hver kategori af aktiver skal virksomheden give oplysninger om:

o Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, af tilbageførte tab ved

værdiforringelse, af tab ved værdiforringelse af omvurderede aktiver samt af tilbageførte tab

ved værdiforringelse af omvurderede aktiver. Disse oplysninger kan præsenteres sammen

med andre oplysninger, som gives for kategorien af aktiver (IAS 36.126A, B, C & D).

 Hvis virksomheden vælger at præsentere segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8, skal

der for hvert segment gives oplysninger om den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse,
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som er indregnet i resultatet og direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og det samme gør sig

gældende for tilbageførte tab, der er opstået ved værdiforringelse (IAS 36.129A & B).

 Virksomheden skal for enkeltaktiver, goodwill og CGU’er give oplysninger om væsentlige

nedskrivninger med kommentarer til de begivenheder eller omstændigheder, der har medvirket

hertil. Herudover skal der gives en beskrivelse af hver CGU samt, hvorvidt der for den

pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi er anvendt dagsværdi med fradrag af

salgsomkostninger eller nytteværdi. Såfremt der for genindvindingsværdien er anvendt dagsværdi

med fradrag af salgsomkostninger skal grundlaget oplyses. Hvis nytteværdien derimod anvendes til

opgørelse af genindvindingsværdien skal diskonteringssatsen oplyses (IAS 36.130A-G).

 Virksomheden skal herudover oplyse det samlede tab ved nedskrivning og for, hvilke aktiver der ikke

er gives oplysninger i overensstemmelse med IAS 36.130. (IAS 36.131).

 Virksomheder tilskyndes til at oplyse de forudsætninger, som er anvendt ved opgørelsen af aktivers

genindvindingsværdi i regnskabsåret (IAS 36.132).

 Det skal oplyses, hvis der i forbindelse med en virksomhedssammenslutning i året ikke er foretaget

en fuld allokering af indregnet goodwill med en tilknyttet begrundelse for den manglende allokering

(IAS 36.133).

 Virksomheder skal for hver CGU, hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle

aktiver med uendelig brugstid er væsentlig i forhold til den samlede andel i virksomheden, give

oplysninger om den indregnede regnskabsmæssige værdi samt oplysninger om opgørelsen af

genindvindingsværdien. Punktet indeholder en række øvrige oplysninger, som behandles i den

efterfølgende analyse (IAS 36.134A-F).

6.4 Sammenfatning

På baggrund af ovenstående afsnit, er nedenstående analysemodel udarbejdet til brug for analysen. Hver

årsrapport vil analyseres enkeltvist, men løbende sammenholdes til tidligere års anvendelse af

oplysningskravene.

Reference Gennemgang

Omsætning
Gennemgang af resultat primær drift og årets resultat og vurdering
af udviklingen i omsætning med overvejelse af særlige forhold, der
kan have relevans for analysen

Resultat primær drift
Resultat
Carlsberg andel

Gennemgang af noteoplysninger for goodwill og eventuelle
nedskrivninger. Sammenholdes til oplysningskravene.

Goodwill primo
Tilgang ved køb af virksomheder
Trinvise overtagelser af virksomheder
Øvrig til-/afgang
Nedskrivninger primo
Nedskrivninger i året
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Goodwill ultimo

Gennemgang af noteoplysninger for varemærker og eventuelle
nedskrivninger. Sammenholdes til oplysningskravene.

Varemærker primo
Tilgang ved køb af virksomheder
Trinvise overtagelser af virksomheder
Øvrig til-/afgang
Nedskrivninger primo
Nedskrivninger i året

Varemærker ultimo

Gennemgang af noteoplysninger for øvrige immaterielle aktiver og
eventuelle nedskrivninger. Sammenholdes til oplysningskravene.

Øvrige immaterielle aktiver
Ned-/afskrivninger
Andre immaterielle aktiver ultimo

Immaterielle aktiver, total

Nøgletal og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer)

Nøgletal og andre regnskabstal bliver gennemgået i samme afsnit
som årets resultat og omsætning. I de tilfælde, hvor tallene vurderes
at have relevans for analysen inddrages de.

Egenkapital ex. Immaterielle aktiver
Balancesum
Andel immaterielle aktiver
Overskudsgrad
Egenkapitalforrentning
Soliditetsgrad
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver

Notehenvisning

Segmentinformationer

Henvisning til, hvor I regnskabet de relevante noteoplysninger
findes.

Immaterielle aktiver

Nedskrivningstest

Virksomhedssammenslutning

IFRS 3

IFRS 3.66A-B
Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af oplysningskravet.
Primært relevant i år med virksomhedsopkøb.

IFRS 3.67A-I

Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af
oplysningskravene.

IFRS 3.68

IFRS 3.69

IFRS 3.70A-B

IFRS 3.71

IFRS 3.72

IFRS 3.73A-C

IFRS 3.74
Vurdering af Carlsbergs oplysninger om ændringer af den
regnskabsmæssige værdi af goodwill i regnskabsåret.

IFRS 3.75A-H Grundig gennemgang af noteoplysningerne for goodwill.

IFRS 3.76
Gennemgang af oplysninger om genindvindingsværdien for goodwill
og om dette er i overensstemmelse med IAS 36.

IFRS 3.77
Hvis der i regnskabet ikke er givet oplysninger i henhold til pkt. 66,
72 og 74 skal dette være oplyst. Kun relevant, hvis det er aktuelt.

IAS 38

IAS 38.118A-E
Vurdering og analyse af Carlsbergs oplysninger for hver kategori af
immaterielle aktiver og om der er foretaget korrekt opdeling
mellem internt oparbejdet og andre immaterielle aktiver.

IAS 38.119A-G
Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af
oplysningskravene.

IAS 38.120
Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af oplysning om
værdiforringede aktiver i henhold til IAS 36.
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IAS 38.121A-C

Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af
oplysningskravene.

IAS 38.122A-E

IAS 38.123

IAS 38.124A-C

IAS 38.125

IAS 38.126

IAS 38.127

IAS 38.128A-B
Vurdering og analyse af, i hvilket omfang Carlsberg giver øvrige
tilskyndede oplysninger om selskabets immaterielle aktiver.

IAS 36

IAS 36.126A-D
Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af oplysningskravet.
Dette krav er primært aktuelt i de år, hvor der er foretaget
nedskrivning af goodwill eller immaterielle aktiver i året.

IAS 36.127
Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af
oplysningskravene.

IAS 36.128

IAS 36.129A-B

IAS 36.130A-G
I tilfælde af nedskrivning vurderes og analyseres det, om Carlsberg
har givet alle oplysninger i relation til nedskrivningen jf. denne
standard.

IAS 36.131A-B
Ved manglende oplysninger, skal det gennemgås om Carlsberg i
tilstrækkeligt omfang har oplysninger, hvor for der er mangler.

IAS 36.132
Vurdering og analyse af, i hvilket omfang Carlsberg giver øvrige
tilskyndede oplysninger.

IAS 36.133
Gennemgang om der er ikke er foretaget fuld allokering af goodwill i
forbindelse med en virksomhedssammenslutning i året.

IAS 36.134A-F
Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af oplysningskrav i
relation til selskabets CGU’er.

IAS 36.135A-E
Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af oplysningskrav i
relation til selskabets allokering af goodwill og immaterielle aktiver.

IAS 36.136 Vurdering og analyse af Carlsbergs overholdelse af
oplysningskravene.IAS 36.137

6.5 Delkonklusion

Ud over opstilling af opgavens analysemodel, har dette afsnit behandlet problemformuleringens fjerde

delspørgsmål:

Hvilke oplysningskrav gør sig gældende for regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 38 og IAS 36?

IFRS 3 kræver helt overordnet, at virksomheden årligt skal oplyse om alle individuelt væsentlige

virksomhedssammenslutninger. Dette er med henblik på at gøre det muligt for brugere af virksomhedens

årsregnskab, at vurdere arten og den økonomiske virkning af gennemførte virksomhedssammenslutninger.

For alle individuelt væsentlige virksomhedssammenslutninger, skal virksomheden oplyse en række detaljer

om transaktionens størrelse, dato for overtagelsen, kostprisen med videre.

Ligesom der skal udarbejdes en afstemning af den regnskabsmæssige værdi for immaterielle aktiver i henhold

til IAS 38, skal der også laves en afstemning for den regnskabsmæssige værdi af goodwill. Ofte vil disse
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sammenfattes i samme note, da goodwill, som bekendt, også er et immaterielt aktiv, men blot behandles i

en separat regnskabsstandard.

IAS 38 kræver, at virksomheden årligt oplyser om alle væsentlige kategorier af immaterielle aktiver

indeholdende oplysninger om afskrivninger og afskrivningsmetoder, brugstid, nedskrivninger i henhold til IAS

36 samt andre væsentlige ændringer. Der skal foretages en afstemning af den regnskabsmæssige værdi for

alle kategorier og såfremt de er indregnet med ubestemmelig brugstid, skal det begrundes med en

beskrivelse af de forhold, der har spillet en væsentlig rolle i vurderingen af aktivets brugstid.

IAS 36 kræver, at virksomheden, for hvert kategori af aktiver, oplyser om den beløbsmæssige størrelse af

nedskrivninger indregnet i regnskabsåret. I tilknytning hertil, skal virksomheden give oplysninger om de

omstændigheder, der har medført til årets nedskrivning samt hvilken CGU nedskrivningen tilhører.

Virksomheden skal endvidere give oplysninger, om hvordan genindvindingsværdien er opgjort og for hver

CGU oplyse, hvilken diskonteringssats, pengestrømsprognose og vækstrate der er anvendt.

Virksomheden skal også oplyse, hvordan den har valgt og allokere goodwill samt immaterielle aktiver med

ubestemmelig brugstid og hvilken periode budgetter og fremskrivninger er udarbejdet på baggrund af.
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7. Analyse af Carlsbergs årsregnskaber for perioden 2008 til 2015 med fokus

på oplysningskravene i regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 38 og IAS 36

Det følgende afsnit skal bidrage til besvarelsen af opgavens sidste delspørgsmål og ultimativt opgavens

hovedkonklusion. Afsnittet vil indeholde en analyse af Carlsbergs anvendelse af oplysningskravene i

regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 38 og 36. Den sammensatte analysemodel, som er blevet præsenteret i

afsnit 6, er blevet udarbejdet for alle 8 regnskaber i analyseperioden. Analysen er en sammenfatning af de

væsentligste betragtninger fra analysemodellerne i 2008 til 2015, og der henvises til bilag 3 til 10 eller

Carlsberg regnskaber for specifikke forhold for de enkelte regnskabsår. Afsnittet vil dog indledningsvist

kortfattet introducere Carlsberg som selskab efterfulgt af en regnskabsanalytisk gennemgang af Carlsbergs

årsrapporter i analyseperioden.

Carlsberg aflægger i årene 2008 til 2012 regnskab på både dansk og engelsk. I alle årene er regnskaberne

udarbejdet efter en stort set ensartet regnskabsskabelon og de præsentationsmæssige forskelle i den

finansielle del af årsregnskabet er begrænset. I 2013 til 2015 har Carlsberg kun aflagt regnskab på

koncernsproget, som er engelsk. Carlsbergs noteinddeling, præsentation og generelle regnskabsskabelon har

i disse regnskaber gennemgået en række betydelige ændringer.

7.1 Introduktion Carlsberg A/S

Carlsberg har igennem en lang årrække været det fjerde største bryggeri i verden, med Anheuser-Busch Inbev

NV som det suverænt største, efterfulgt af SABMiller Plc og Heineken NV104. Carlsbergs primære markeder

er, som tidligere nævnt, Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Omsætningsfordelingen i analyseperioden ser ud

som følge105:

Marked 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nord- og Vesteuropa 72% 62% 61,4% 60,3% 58,1% 56,2% 58,4% 58,7% 59,7%

Østeuropa 22% 32% 31,2% 30,3% 31,1% 30,2% 26,7% 21,9% 16,8%

Asien 6% 6% 7,4% 9,4% 10,8% 13,% 14,9% 19,4% 23,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Omsætning (mio. kr.) 44.750 59.944 59.382 60.054 63.561 67.201 66.552 64.506 65.354

Det fremgår klart af oversigten, at S&N opkøbet i 2008 bidrager væsentligt til Carlsbergs omsætning med en

forøgelse i niveauet 15 mia. kr. De to markeder, der påvirkes af S&N opkøbet er det nord- og vesteuropæiske

med ca. 5 mia. kr. samt det østeuropæiske med ca. 10 mia. kr. I årene 2008 til 2010 er både omsætningen og

104 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-16/abi-sab-deal-hits-mid-sized-beermakers-facing-
microbrewer-threat
105 Tallene for 2007 er medtaget for at vise udviklingen i forbindelse med S&N opkøbet.
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omsætningsfordelingen tilnærmelsesvis uændret, hvilket i et stort omfang skyldes Carlsberg arbejde med

S&N integrationen samt den finansielle krise, der opstod i årene 2009 og 2010. Der foretages derfor heller

ingen nye opkøb i årene 2010 og 2011.

Carlsbergs omsætningsstigning i årene 2011 og 2012 skyldes primært organisk vækst på de østeuropæiske

og asiatiske markeder, mens det vesteuropæiske marked er nogenlunde på niveau, og ligger faktuelt i hele

analyseperioden på et rimelig jævnt niveau mellem 36,5 til 39 mia. kr.

Efter et par år med fokus på S&N integration og tilpasning af koncernen, i forlængelse af en række år med

finansiel krise, er Carlsberg i 2013 igen klar til et større opkøb, da de opnår fuld kontrol over det store

kinesiske bryggeri Chongqing Brewery Group. Opkøbet medvirkede til en yderligere positiv

omsætningsudvikling i årene 2013 og 2014, kombineret med en øget omsætningsandel fra de asiatiske

markeder.

I 2014 og 2015 bliver Carlsberg tydeligt påvirket af den politiske uro i Rusland, hvor omsætningen fra de

østeuropæiske markeder falder kraftigt fra 20 mia. kr. i 2013 til 11 mia. kr. i 2015. Den østeuropæiske

omsætningsandel falder, som det fremgår, til et niveau der er lavere end før S&N opkøbet i 2008. Det

samlede omsætningsniveau fastholdes i 2015 dog i niveauet 65 mia. kr., da den positive udvikling på de

asiatiske markeder fortsatte og slutter på et rekordhøjt niveau omkring 15 mia. kr. holdt op i mod 3,5 mia.

kr. i 2008 regnskabet.

Carlsbergs resultat af primær drift (EBIT) og resultat, er med undtagelse af årene 2008 og 2015 relativ stabil

i niveauet 9 til 10 mia. kr. EBIT og 4 til 5,5 mia. kr. i årsresultat inkl. minoritetsinteresser. Den primære drift i

2008 ender på 8 mia. kr. og et resultat i niveauet 3 mia. kr. 2008 må i dette henseende anses for at have

været et overgangsår og i et vist omfang forventes at have været sløret af S&N transaktionen.

2015 regnskabet kan anses for at være et af Carlsberg dårligste i analyseperioden med en EBIT på 8,5 mia.

kr. et resultat på minus 2,6 mia. kr. Resultatet i 2015 er i væsentlig grad påvirket af den politiske uro i Rusland,

der medvirker til store nedskrivninger på goodwill og varemærker.
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En række af de centrale balance –og nøgletal for analyseperioden ser ud som følge:

Mio. Kr. / % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Egenkapital (inkl.
minoritetsaktionærer)

60.751 59.489 69.629 71.629 73.650 71.499 55.997 47.231

Balancesum 143.306 134.515 144.232 147.714 153.965 151.138 136.983 124.901

Overskudsgrad 13% 16% 17% 15% 15% 15% 14% 13%

Egenkapitalforrentning 5% 7% 9% 8% 8% 8% 9% -5%

Soliditetsgrad 42% 44% 48% 48% 48% 47% 41% 38%

I ovenstående tabel bliver det synliggjort, at egenkapitalen i årene 2008 og 2009 ligger i niveauet 60 mia. kr.

I 2010 forøges egenkapitalen betydeligt mere end årets resultat, hvilket skyldtes positive

valutakursreguleringer af udenlandske enheder på 5 mia. kr. Kursreguleringen bidrog til en større forøgelse i

Carlsbergs soliditetsgrader i niveauet 48% og en egenkapitalforretning i niveauet 8-9%, hvilket var uændret

indtil 2014 og 2015, hvor de russiske problemer indtræder. Vanskelighederne på det russiske marked

bidrager særligt i 2014 samt i 2015 til samlede negative valutakursreguleringer over egenkapitalen i niveauet

35 mia. kr., hvilket medvirker til at soliditetsgraden falder til 38% i 2015 regnskabet. Selskabets, i forvejen,

negative resultat bidrager i 2014 til en negativ egenkapitalforretning på minus 5%.

Balancesummen er i årene 2008, 2010 og 2011 i niveauet 143-148 mia. kr. Baggrunden for det større udsving

i 2009 regnskabet forklares af dels en nedbringelse af selskabets varebeholdninger og dels en betydelig

nedbringelse af selskabets lån på ca. 9. mia. kr. Stigningen i Carlsbergs balance i 2012 og 2013 skyldes primært
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øget langfristede aktiver samt en forøgelse af selskabets låneforpligtelser. Det store fald i 2014 kan

altovervejende tilskrives væsentlige fald i virksomhedens langfristede aktiver, som følge af

valutakursreguleringer. I 2015 imødegår Carlsberg endvidere store valutakursreguleringer på selskabets

langfristede aktiver. Herudover foretages der en række større nedskrivninger på de immaterielle aktiver og

desuden nedbringes lånene med ca. 4,5 mia. kr.

Carlsbergs immaterielle aktiver udgøres, som det er noteret, hovedsageligt af goodwill og varemærker. Det

fremgår af oversigten nedenfor, at Carlsberg i 2008 besidder immaterielle aktiver for ca. 85 mia. kr.

Udviklingen svinger lidt i årene indtil 2013, som følge af valutakursreguleringer af selskabets langfristede

aktiver. I 2013, hvor Carlsberg køber Chonqing Brewery Group, opgøres selskabets immaterielle aktiver til

det højeste niveau i analyseperioden på 92 mia. kr.

Mio. Kr. / % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Immaterielle aktiver, total 84.678 81.611 87.813 89.041 91.216 91.895 81.754 72.920

Egenkapital ex.
Immaterielle aktiver

-23.927 -22.122 -18.184 -17.412 -17.566 -20.396 -25.757 -25.689

Soliditetsgrad ex.
Immaterielle aktiver

-17% -16% -13% -12% -11% -13% -19% -21%

Egenkapital eksklusiv immaterielle aktiver, er ikke et reelt regnskabsbegreb, men det er begreb, som

långivere ofte anvender ved deres analyse af selskaber. Oversigten ovenfor indikerer, hvordan tallet har

udviklet sig i analyseperioden. Det kan konstateres, at Carlsberg ville have haft negativ egenkapital i alle

regnskabsårene, men samtidig det kan fastlås, at Carlsbergs niveau af immaterielle aktiver er normalen i

bryggeribranchen. Ved en kort gennemgang af konkurrenternes 2015 regnskaber kan det konstateres, at

SABMiller Plc er det eneste selskab, der ville have haft positiv egenkapital ved fratrækning af selskabernes

immaterielle aktiver. Dette kan meget vel skyldes, at SABMiller Plc ikke har foretaget samme grad af opkøb i

perioden, som Carlsberg og Heineken eksempelvist.

I analyseperioden er Carlsberg, ligesom resten af verdensmarkedet, påvirket af den finansielle krise og det

fremgår allerede i regnskabet fra 2008 til 2009, at fokus ændres fra toplinje til bundlinje. I regnskabet for

2008 forventer ledelsen en omsætning for 2009 i niveauet 63 mia. kr., hvilket er en stigning på ca. 3 mia. kr.

I 2009 regnskabet falder omsætningen dog, som det ses ovenfor, og i de efterfølgende regnskabsår, er det

driftsresultaterne, som ledelsen vælger at fokusere på.

Overordnet kan det fastlås, at Carlsberg i analyseperioden gennemgår betydelige ændringer, som både er

forårsaget af eksterne og interne forhold. Af væsentlige interne forhold, kan opkøbene i hhv. 2008 og 2012

nævnes som nogle af de vigtigste. Af øvrige interne forhold, bør den vellykkede transformation på det
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asiatiske marked nævnes. Det er bemærkelsesværdigt, at Carlsberg formår at opretholde sit

omsætningsniveau i årene 2014 og 2015 med den uforudsete udvikling på det østeuropæiske marked.

7.2 IFRS 3

Carlsberg præsenterer og oplyser i hele analyseperioden om nye virksomhedssammenslutninger i noten ”køb

og salg af virksomheder”. I de engelske årsrapporter ”acquisition of subsidiaries”. Indledningsvist kan det

fastlås, at IFRS 3 gennemgangen ikke har givet anledning til nogen større mangler i relation til

oplysningskravene i standarden. I flere af regnskaberne er der dog identificeret mindre mangler, som

fremlægges nedenfor.

I årene 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 og 2015 gennemfører Carlsberg virksomhedssammenslutninger både

ved investering i nye virksomheder og i flere tilfælde ved trinvise overtagelser af allerede eksisterende

investeringer. I 2009 og 2012 foretages der ingen virksomhedssammenslutninger og her anvendes noten til

at oplyse om tidligere års investeringer. I de to år, hvor der ingen virksomhedssammenslutninger foretages,

er flere af oplysningskravene ikke aktuelle.

De indledende oplysningskrav i IFRS 3, IFRS 3.66, 67 og 68, kræver at virksomheden giver detaljerede

oplysninger om alle virksomhedssammenslutninger i regnskabsåret eller sammendraget, hvis

virksomhedssammenslutningerne er uvæsentlige hver for sig. Carlsberg har i alle årene oplyst i tilstrækkeligt

omfang og sammendraget i overensstemmelse med standarden. Grænserne for væsentlighed kan være en

subjektiv størrelse, men dette har ikke været et tvivlselement i analysen. Carlsberg oplyser i alle år og ved

alle virksomhedssammenslutninger om de overtagne selskabers navne, overtagelsesdato, tilkøbte

kapitalandele i procent og hovedaktivitet. Efterfølgende beskrives aktiviteterne for de overtagne

virksomheder. Der oplyses i ingen år om eventuelle egenkapitalinstrumenter og det forventes derfor ikke at

have indgået i transaktionerne. Kostprisen er oplyst for alle transaktioner i regnskabsårene og direkte

købsomkostninger er oplyst. I nogle år, hvor det har været aktuelt, er der givet oplysninger om afhændede

aktiviteter. Det er for hver kategori oplyst, hvor meget der er indregnet på overtagelsestidspunktet. Der er

ingen overskydende beløb på overtagelsestidspunktet. I noten for immaterielle aktiver vurderes det, at

oplysningskrav 36H er opfyldt ved beskrivelse af de immaterielle aktiver, der er indregnet ud over goodwill.

Forhold vedrørende indregningen er beskrevet med en begrundelse af, hvorfor beløbet forventes at levere

synergier til selskabet. Oplysninger om de opkøbte aktiviteters driftspåvirkning er også oplyst i alle årene.

Særligt oplysningskravene i IFRS 3.67 er omfattende, men der er ikke behov for fortolkning af de elementer,

der skal oplyses og ledelsen vurderes heller ikke til at have nogle særlige interesse i de informationer der skal

oplyses i henhold til oplysningskravet.
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Som det er konstateret tidligere i opgaven, kan det ved virksomhedssammenslutningerne ofte være svært at

afslutte omvurderingsopgørelsen samt opgøre forskelsværdien, inden regnskabet skal afsluttet. Derfor giver

IFRS 3, som bekendt, mulighed for at ændre opgørelsen indtil 12 måneder efter overtagelsestidspunktet. Det

tilknyttede oplysningskrav er IFRS 3.69, hvor følgende fremgår:

”Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning, der blev
gennemført i løbet af regnskabsåret, kun blev opgjort foreløbigt som beskrevet i afsnit 62, skal

dette desuden oplyses sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil”.

Det kan konstateres, at Carlsberg i meget få år, har afsluttet virksomhedssammenslutningerne ved

regnskabets afslutning og de gør derfor anvendelse af muligheden om at udarbejde opgørelsen foreløbigt.

Carlsberg har i alle årene i tilstrækkeligt omfang oplyst om dette, men har i ingen tilfælde oplyst om årsagerne

hertil. Den manglende oplysning om årsagerne anses for at være en mindre mangel i Carlsberg årsrapporter

og er gældende i alle de år, hvor Carlsberg har foretaget virksomhedssammenslutninger. Den umiddelbare

årsag kan i de fleste tilfælde tænkes at være tidsmangel og manglen kan givetvist være af utilsigtet karakter.

IFRS 3.70 kræver, at virksomheden giver oplysninger om omsætning og resultat, som om

overtagelsestidspunktet for alle virksomhedssammenslutninger, som er gennemført i løbet af regnskabsåret,

var begyndelsen af regnskabsåret. I de år, hvor der ikke er gennemført virksomhedssammenslutninger, er

oplysningskravet naturligvis ikke aktuelt. I 2008 bemærker Carlsberg, at resultatet er ikke oplyst og der

oplyses i noten "Det estimerede resultat for perioden januar – december, såfremt akkvisitionen var

gennemført 1. januar 2008, er ikke opgjort, idet dette ikke er muligt som følge af væsentlige forskelle i den

anvendte regnskabspraksis i visse af de tilkøbte virksomheder, hvor effekten heraf forud for akkvisitionen ikke

kan opgøres."106 Dette er en korrekt anvendelse af oplysningskravet, da årsagerne til udeladelsen beskrives.

I 2010 oplyser Carlsberg korrekt, at virksomhedens resultat er indregnet. I 2011 regnskabet oplyser Carlsberg

”De tilkøbte aktiviteter bidrog i 2011 positivt til resultat af primær drift før særlige poster med ca. 61 mio. kr.

og til periodens nettoresultat med ca. 29 mio. kr. Under forudsætning af at akkvisitionerne var gennemført 1.

januar 2011, kan resultatet for 2011 estimeres til 5.966 mio. kr.”107 Carlsberg oplyser dermed korrekt om den

sammensluttende virksomheds resultat, men ikke om omsætningen, hvilket må anses for at være mangel. I

årene 2013, 2014 og 2015 fremgår der ingen oplysninger i noten om, hvorvidt omsætning og resultat er

indregnet eller, at det ikke har været praktisk muligt. Det kan derfor ikke fastlås, om indregningen er

medtaget eller ikke. Af oplysningsmæssige grunde, havde det være hensigtsmæssigt at fastholde de tidligere

års formulering i noten og kan derfor betragtes som en mindre mangel. Udeladelse af oplysninger om

106 Carlsberg Årsrapport 2008, s. 115
107 Carlsberg Årsrapport 2011, s. 97
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omsætning og resultat fra overtagne virksomheder, kan af konkurrencemæssige hensyn ønskes at holdes på

et minimum, hvorfor det ikke kan udelukkes, at manglen er tilsigtet.

Carlsberg har i alle regnskabsårene opfyldt oplysningskravene i IFRS 3.71. Der har ikke været konstateret

virksomhedssammenslutninger foretaget efter regnskabsårets udløb, men inden regnskabets godkendelse.

IFRS 3.72 og 3.73 kan ses samlet. Virksomheden skal som bekendt give oplysninger om den økonomiske

virkning af gevinster, tab, fejlkorrektioner og andre reguleringer, der er indregnet i det aktuelle regnskabsår,

og som vedrører virksomhedssammenslutninger, der blev gennemført i det aktuelle eller tidligere

regnskabsår. I alle regnskabsårene har noten for køb og salg af virksomheder indeholdt en oversigt, hvor

direkte tilknyttede omkostninger og gevinst eller tab er oplyst. Noten har i ingen år indeholdt oplysninger om

fejlkorrektioner eller andre reguleringer og kan derfor ikke anses som en mangel. I de år, hvor

omvurderingsopgørelsen for virksomhedssammenslutningen har været midlertidig, er en afsluttende

opgørelse medtaget i det efterfølgende år. Der har i ingen år været en redegørelse af eventuelle tab eller

gevinster.

IFRS 3.74 og 3.75 kan også ses samlet. Oplysningskravene relaterer sig, som bekendt til, at virksomheden skal

give oplysninger om udviklingen i den regnskabsmæssige værdi af goodwill i året. Bruttoværdien af goodwill

og de akkumulerede tab er i alle årene oplyst i anlægsnoten for goodwill. I hele analyseperioden præsenterer

Carlsberg goodwill sammen med selskabets andre immaterielle aktiver. Af noten fremgår desuden eventuelle

tilgange i året, tab ved værdiforringelse samt valutakursreguleringer. Der har ikke været identificeret

væsentlige, øvrige reguleringer i regnskaberne. Herudover kan det fastlås, at bruttoværdien af de

akkumulerede tab ved årets afslutning er oplyst korrekt, og at Carlsberg i alle årene har oplyst i henhold til

IFRS 3.74 og 3.75. Nedenfor er indsat anlægsnoten for regnskaberne fra henholdsvis 2008 og 2015.
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Gennemgangen af Carlsbergs overholdelse af IFRS 3.76 overlades til IAS 36 gennemgangen. Oplysningskravet

kræver, at ”Virksomheden skal oplyse om genindvindingsværdien og værdiforringelse af goodwill i

overensstemmelse med IAS36 ud over de i afsnit 75e) krævede oplysninger”. Endvidere kan det konstateres,

at der ikke ved gennemgangen har været tegn på, at Carlsberg ikke har overholdt formålene i afsnit 66, 72

eller 74. Dette vurderes at Carlsberg overholder oplysningskravet i IFRS 3.77.

Det kan kort opsummeres, at Carlsberg i årene 2008, 2011 har mangler i henhold til oplysningskravene i IFRS

3.69 og i årene 2013, 2014 og 2015 har mangler i henhold til oplysningskravene i IFRS 3.69 og 3.70. Manglerne

kan være af både tilsigtet og utilsigtet karakter, men kan i ingen tilfælde fastsættes som åbenbare

overtrædelser af oplysningskravene.

7.3 IAS 38

Carlsberg præsenterer og oplyser i hele analyseperioden om selskabets immaterielle aktiver i noten

”immaterielle aktiver”. I de engelske årsrapporter ”intangible assets”. Indledningsvist kan det fastlægges, at

IAS 38 gennemgangen ikke har givet anledning til nogen betydelige mangler.

I henhold til IAS 38.118 skal virksomheder med immaterielle aktiver blandt andet oplyse om selskabets

estimerede brugstid, afskrivningsmetoder og udviklingen i aktivernes regnskabsmæssige værdi. For alle

årene i analyseperioden oplyser Carlsberg om forudsætningerne for, at varemærker anses for at have en

ubestemmelig brugstid og de anvendte afskrivningsmetoder for selskabets øvrige immaterielle aktiver findes

i regnskabspraksis. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af kategorierne er oplyst sammen med

akkumulerede afskrivninger, årets tab ved værdiforringelse og øvrige reguleringer i noten. Dette er ensartet

med illustrationen for goodwill ovenfor. Desuden er der gennem alle år tilføjet en note, hvor det fremgår

hvilke regnskabslinjer i resultatopgørelsen, der påvirkes af årets afskrivninger. En fuld afstemning af de

immaterielle aktivers regnskabsmæssige værdi vurderes derfor at være foretaget. Der er ingen oplysninger

om internt oparbejdede immaterielle aktiver i regnskaberne.

Ifølge IAS 38.119 kan virksomheder vælge at sammendrage kategorier af immaterielle aktiver. I alle årene

vises varemærker og goodwill særskilt i Carlsbergs regnskaber. Goodwill er, som bekendt, omfattet af IFRS 3

og vil ikke kunne sammendrages med øvrige kategorier, da afstemningen skal oplyses særskilt jf. IFRS 3.

Varemærker er Carlsbergs næststørste immaterielle aktiv og denne kategori er vist særskilt, hvilket er korrekt

i forhold til oplysningskravet. Det må fastlås, at en sammendragning med øvrige immaterielle aktiver ville

have nedbragt gennemsigtigheden af afstemningen. I perioden 2008 til 2012 oplyser Carlsberg om to øvrige

kategorier. Den ene kategori er forudbetalinger og den anden kategori er en sammendragning af selskabets

øvrige immaterielle aktiver. Denne opdeling virker hensigtsmæssig, da den regnskabsmæssige værdi i

perioden udgør en uvæsentlig størrelse i sammenligning med de resterende kategorier. I 2012 omdøber
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Carlsberg kategorien for ”forudbetalinger” til ”aktiver under udvikling”. Der er ingen øvrig redegørelse i

regnskabet for denne ændring, hvilket havde været en god oplysning, da forudbetaling ikke umiddelbart er

sammenlignelig med aktiver under udvikling. Forudbetalingerne kan dog være udvikling af et større IT-

system, som først senere i forløbet anses for, at være et aktiv under udvikling. Der er dog sparsommeligt med

oplysninger herom i regnskabet. I 2013 regnskabet sammendrager Carlsberg alle selskabets øvrige

immaterielle aktiver i én gruppe. I disse år har kategorien en regnskabsmæssig værdi på mellem 2,5 – 3 mia.

kr. Selvom Carlsberg har en stor balance, må dette anses for at være på grænsen for, hvor mange kategorier

virksomheden kan sammendrage i en gruppe. I øvrigt oplyser Carlsberg ikke detaljeret om kategoriens

indhold. Det anses dog ikke for at være en mangel i henhold til oplysningskravene.

Gennemgangen af Carlsbergs overholdelse af IFRS 38.120 overlades til IAS 36 gennemgangen nedenfor.

Oplysningskravet kræver, ”at Virksomheder skal oplyse om værdiforringede immaterielle aktiver i

overensstemmelse med IAS 36 ud over de i afsnit 118e)iii)-v) krævede oplysninger”. Der er i øvrigt i ingen år

identificeret oplysninger omkring ændringer i virksomhedens regnskabsmæssige skøn for de immaterielle

aktiver. Carlsberg vurderer i alle år, at størstedelen af virksomhedens varemærker har en ubestemmelig

brugstid, hvilket ville have været den potentielt største ændring. Virksomhedens øvrige immaterielle aktiver

afskrives over en relativ kort periode og ændringer i deres afskrivningsperiode ville højst sandsynlig ikke

opfattes som et væsentligt regnskabsmæssigt skøn.

Carlsbergs regnskab indeholder alle år fyldestgørende oplysninger om, hvorfor de vurderer, at

virksomhedens varemærker har en ubestemmelig brugstid i henhold til IAS 38.122. Indledningsvist i

redegørelsen oplyser Carlsberg om den regnskabsmæssige værdi af varemærkerne med ubestemmelig

brugstid i forhold til totalbeløbet. I alle årene udgør dette beløb omkring 98-99% af de samlede varemærker.

I 2008 regnskabet orienteres der ligeledes detaljeret om, hvilke varemærker specifikt det drejer sig om, men

denne oplysning er udeladt indtil 2015 regnskabet. Udeladelsen er ikke en mangel i henhold til

oplysningskravet. I tilknytning til varemærkernes brugstid bemærker Carlsberg, at der er tale om

veletablerede mærker og at de har været profitable over en længere periode. Fra 2013 regnskabet giver

Carlsberg alle oplysningerne i noten for nedskrivninger. Ingen øvrige immaterielle aktiver anses ifølge

Carlsberg for at have en ubestemmelig brugstid.

Det kan endvidere konstateres, at Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres

vurdering af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid i henhold til IAS 38.123. Det er kun

varemærker, der er omfattet af vurderingen om ubestemmelig brugstid.

IAS 38.124 og 125 er ikke aktuelle for Carlsberg, da de ingen omvurderede aktiver besidder. Omvurderede

aktiver er ikke berørt meget tidligere i opgaven, men omfatter de typer af immaterielle aktiver, som kan
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opskrives til dagsværdi. Dette er som nævnt primært CO2-kvoter og en begrænset række andre immaterielle

aktiver.

Carlsbergs oplyser i henhold til IAS 38.126 og 127 i alle år om forsknings- og udviklingsomkostninger.

Oplysningen fremgår indtil 2012 regnskabet i noten for immaterielle aktiver, men flyttes fra 2013 regnskabet

over i noten for vareforbrug. Det kunne diskuteres, hvorvidt oplysningen hører bedre hjemme under noten

for immaterielle aktiver.

Afslutningsvist for IAS 38 analysen kan det konstateres, at Carlsberg i ingen år har valgt at oplyse om fuldt

afskrevne eller væsentlige ikke indregnede immaterielle aktiver i henhold til IAS 38.128. Dette oplysningskrav

er i øvrigt kun en tilskyndelse til virksomhederne. Det kan opsummeres, at Carlsberg i alle årene overholder

oplysningskravene i IAS 38 med mindre kommentarer.

7.4 IAS 36

Carlsberg præsenterer og oplyser i hele analyseperioden om nedskrivninger i noten ”Nedskrivningstest”. I de

engelske årsrapporter ”impairment”. Indledningsvist kan det fastlægges, at IAS 36 gennemgangen ikke har

givet anledning til nogen betydelige mangler i relation til oplysningskravene i standarden. I alle årene er der

dog identificeret mindre mangler, som fremlægges nedenfor.

I analyseperioden foretager Carlsberg nedskrivninger på selskabet immaterielle aktiver i alle år undtagen i år

2008. Den største nedskrivning foretages i 2015, hvor Carlsberg nedskriver 1,8 mia. kr. på goodwill i Kina og

6,7 mia. kr. på varemærker i Rusland og Kina. I de øvrige år er nedskrivningerne ganske beskedne med

undtagelse af 2011, hvor der nedskrives for 791 mio. kr. fordelt over både goodwill, varemærker og

virksomhedens øvrige immaterielle aktiver.

Carlsberg oplyser i alle årene, i overensstemmelse med IAS 36.126, om nedskrivninger på alle grupper af

aktiver. I de fleste år foretages der yderst begrænsede nedskrivninger på virksomhedens immaterielle

aktiver. De største tab på Carlsbergs immaterielle aktiver opstår som følge af kursreguleringer i henhold til

IAS 21 og ikke som følge af nedskrivninger. Som det allerede er konstateret, har Carlsberg ingen omvurderede

aktiver og IAS 36.126C & D er derfor ikke aktuelle. Årets nedskrivninger på virksomhedens immaterielle

aktiver, fremgår både af anlægsnoten for de immaterielle aktiver, sammendraget af noten for

segmentoplysninger samt i noten for nedskrivningstest.

I hele analyseperioden overholder Carlsberg oplysningskravene i IAS 36.127, 128 og 129. IAS 36.127 er en

vejledning til IAS 36.126, og der har ikke være tegn på fejlagtig kategorisering af selskabets aktiver.

Tilsvarende er IAS 36.128 en vejledning til IAS 36.126, og Carlsberg har for hver kategori af aktiver, omfattet

af IAS 36, givet oplysninger om den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse i året. Endvidere
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opfyldes oplysningskravet i IAS 36.129, da der oplyses om året nedskrivninger for alle segmenter. Som

beskrevet tidligere, er der ingen tilbageførsler identificeret i analyseperioden.

IFRS 36.130 kræver blandt andet, at virksomheder skal give oplysninger om ”de begivenheder og

omstændigheder, som medførte indregning eller tilbageførsel af tabet ved værdiforringelse” og ” en

beskrivelse af den pengestrømsfrembringende enhed”. I alle år, hvor der foretages nedskrivninger af

selskabets immaterielle aktiver, har Carlsberg givet oplysninger om hvilke omstændigheder, der har

medvirket til nedskrivningen. Det fremgår af noten for segmentoplysninger, hvor meget hver CGU er påvirket

af årets nedskrivninger og der er alle år korrekt tilføjet en beskrivelse af virksomhedens tre

pengestrømfrembringende enheder. Carlsbergs væsentligste og formentlig mest risikofyldte investering, er

analyseperioden allokeret til det østeuropæiske og russiske marked, hvor over halvdelen af virksomhedens

immaterielle aktiver blev indregnet ved S&N opkøbet i 2008. Nedenfor er udarbejdet en oversigt, der illustrer

udviklingen år for år i Carlsbergs beskrivelse af virksomhedens østeuropæiske CGU.

Mio.
kr.

Omsæt
ning

Goodw
ill

Varem
ærker

Beskrivelse i noten for nedskrivningstest

2008 19.137 24.512 28.286 Østeuropa kendetegnes ved vækst i markedet og stigende markedsandele
drevet af investeringer i ny kapacitet, markedsføring, innovation og
introduktion af nye produkter. Der forventes stigende nettoomsætning i
regionen og omkostningsudviklingen ventes at følge med en stabil
overskudsgrad som resultat. Investeringsniveauet forventes opretholdt på et
højt niveau for at understøtte væksten.

2009 18.545 24.309 26.955 Østeuropa er som følge af den økonomiske krise påvirket af faldende
volumener i 2009. I 2010 forventes stigende markedsandele som følge af
investeringer i ny kapacitet, markedsføring, innovation og introduktion af nye
produkter. På længere sigt forventes stigende nettoomsætning i regionen.

2010 18.187 26.378 28.808 Østeuropa var som følge af den økonomiske krise påvirket af faldende
volumener i 2010. For 2011 forventes en nulvækst i markedet og stigende
markedsandele drevet af investeringer i markedsføring, innovation og
introduktion af nye produkter. På længere sigt forventes stigende
nettoomsætning i regionen.

2011 19.719 25.488 27.410 Østeuropa har haft et udfordrende år, da forbrugeradfærden stadig var
påvirket af den meget høje prisstigning på øl i 2010 og høj inflation på basale
fødevarer. På længere sigt forventes stigende nettoomsætning i regionen.

2012 20.236 26.378 28.479 Østeuropa viste udsving fra kvartal til kvartal. Set for året som helhed var
ølmarkedet dog fladt. Det russiske marked var negativt påvirket i perioden op
til salgsrestriktionerne, der trådte i kraft 1. januar 2013. Den
makroøkonomiske udvikling blev forværret for andre markeder i regionen. På
længere sigt forventes stigende nettoomsætning.

2013 17.771 23.865 25.381 The Russian beer market has been impacted more than anticipated by
disruption from the closure of non-stationary outlets and sales restrictions
from 1 January 2013. In addition, the region is impacted by the
macroeconomic slowdown causing consumers to reduce their spending. This
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became increasingly visible during the second half of 2013. Revenue in the
region is expected to increase in the long run.

2014 14.100 16.480 16.647 The Russian beer market has been highly impacted by the challenging
macroeconomic environment, which has caused consumers to reduce their
spending on beer. The Russian economy has been impacted by sanctions and
low oil prices. Revenue in the region is expected to increase as a result of price
increases and inflation. Following the recent macroeconomic development in
Eastern Europe, the budget for 2015 was reassessed and updated in January
2015. Expectations for the target years were also reassessed. These updated
expectations as well as expectations for the macroeconomic development
formed the basis of the impairment testing of both goodwill and trademarks
at year-end 2014. It is the expectation of management that the current
macroeconomic situation and developments will continue in the short term,
and that, in the long term, interest rates, WACC and growth rates will decline
and stabilise at a much lower level than what is observed in the markets today.
These expectations are in line with those of leading international banks and
have been applied in the long-term expectations in the impairment testing.
The assumptions applied are described in detail in section 2.3.3.

2015 10.963 14.166 10.485 The Russian beer market has undergone significant changes, with a
considerable volume decline resulting from challenging macroeconomic
conditions, unavoidable substantial price increases due to excise tax increases
and high inflation, as well as changed regulation. In value terms, however, the
market has generally seen positive growth rates. Revenue in the region is
expected to increase as a result of price increases and inflation. Following the
continued Russian market decline and very challenging macroeconomic
conditions in Russia, as well as the difficult market conditions in Eastern
Europe in general, the expectations for development in the medium and long
term were revised in the autumn of 2015. The revised expectations, as well as
expectations for macroeconomic development, formed the basis of the
impairment testing in the third quarter and at year-end 2015. Management
expects the current macroeconomic situation and developments to continue
in the short and medium term, and, in the long term, interest rates, WACC
and growth rates to decline and stabilise at much lower levels than currently
observed in the market. The use of the expected future interest rates instead
of the currently observable interest rates does not impact the conclusion of
the impairment test because the relation between discount rates and growth
rates (real interest rate) is expected to be stable. Expectations for the real
interest rate in the long term remain a key assumption for the impairment
testing in general, and for Russia in particular. The average real interest rate
in Russia for the last 12 years has been negative, and is expected to be just
above 1% in the future. The current economic situation in Russia indicates that
an even lower real interest rate will be necessary in the short and medium
term. In the impairment tests in the third quarter and at year-end, a real
interest rate slightly higher than the long-term expectation was applied. These
expectations are in line with those of major international financial institutions
and have been applied as the long-term expectations in the impairment
testing.

Carlsbergs beskrivelse af CGU’en vurderes at være relativ fyldestgørende i forhold til oplysningskravet i alle

årene, men det kan konstateres, at oplysningsmængden varierer ganske betydeligt i analyseperioden. I 2008

forventer Carlsberg vækst på det østeuropæiske marked og beskriver de specifikke kendetegn ved markedet.
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I 2009 konstateres det, at markedets volumen er faldet, men der forventes fortsat vækst på markedet. I 2010

er markedet ligeledes stagneret og Carlsberg forventer nu ingen vækst i det efterfølgende år, men forventer

stadigvæk at omsætningen stiger på lang sigt. 2011 er også et udfordrende år for Carlsberg, men der er

stadigvæk tro på vækst på markedet. Beskrivelsen af CGU’en i året må konstateres, at være kortfattet og

giver i forhold til noten for få oplysninger. Da IAS 36.130 ikke specificerer punktet vedrørende beskrivelse af

CGU’en, kan det dog ikke umiddelbart anses for at være en mangel.

I 2012 og 2013 er væksten på det russiske ølmarked stadigvæk stagneret, men det ændrer ikke på, at

Carlsberg for begge år til stadighed forventer vækst. I årene indtil 2013 foretages der kun relativt beskedne

nedskrivninger på det østeuropæiske marked. Der nedskrives 11 mio. kr. i 2012 og 223 mio. kr. i 2013, hvilket

må fastlås at være begrænset set i forhold til ultimo værdien af virksomhedens immaterielle aktiver, der ved

udgangen af 2013 udgør 49,2 mia. kr.

Både i 2014 og 2015 er beskrivelserne af CGU’en omfattende og specifikke, hvilket kan tænkes at skyldes den

væsentligt forringede markedssituation, indikeret ved et omsætningsfald fra 20 mia. kr. i 2012 til 11 mia. kr.

i 2015. Der foretages ingen nedskrivninger i 2014, men både goodwill og varemærker imødegår store

værdifald som følge af valutakursreguleringer jf. IAS 21. Både det betragtelige omsætningsfald og

værditabene i 2014 er af denne grund ikke reelle udtryk for markedssituationen i Rusland, men skyldes en

betragtelig svagere rubel, der i perioden taber betydelig værdi i forhold til kronen. Primo 2014 er rubel kursen

omregnet til danske kroner 0,1661 kr. per rubel. Ultimo 2014 er kursen faldet til 0,1082 kr. per rubel, hvilket

er et 35% kursfald108. Havde omsætningsudviklingen ikke været påvirket kurstabet, ville en nedskrivning på

CGU’ens immaterielle aktiver højst sandsynligt have været en nødvendighed, trods ledelsen tro på fremtidig

vækst.

I forlængelse af flere år med en svag udvikling på det østeuropæiske marked, nedskriver Carlsberg i 2015 4

mia. kr. på virksomhedens russiske varemærker, og uden at foretage detaljerede efterregninger af Carlsberg

nedskrivning, virker det fornuftigt ud fra de umiddelbare udviklingstegn på det russiske marked. Det kan

sammenfattende konstateres, at Carlsberg forøger omfanget af CGU beskrivelsen i perioden, men at

selskabet i alle årene overholder oplysningskravene i ISA 36.130. Endvidere må det bemærkes, at ledelsen

har haft for høje forventninger til udviklingen på det russiske marked, da de igennem hele analyseperioden

har måtte imødekomme dårligere resultater end de foregående års estimater. Det tyder derfor også på, at

den nye ledelse, der indtrådte i 2015 har valgt og tage konsekvensen af dette ved at nedskrive kraftigt på

virksomhedens immaterielle aktiver.

108 http://finance.yahoo.com/currency-converter/#from=RUB;to=DKK;amt=1
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Carlsberg overholder i hele analyseperioden oplysningskravene i IAS 36.131 og oplyser i nedskrivningsnoten,

hvilke aktiver, der er påvirket af nedskrivninger i regnskabsperioden samt det samlede tab ved

værdiforringelse. Der er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke behøves

være oplysninger om manglende overholdelse. Oplysningskravet i IAS 36.132 gennemgås i IAS 36.134. IAS

36.133 kræver at:

”Hvis en del af den goodwill, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning i
regnskabsåret, i overensstemmelse med afsnit 84, ikke er blevet allokeret til en

pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder) på balancedagen, skal virksomheden
oplyse den beløbsmæssige størrelse af den ikke-allokerede goodwill samt årsagerne til, at dette

beløb ikke er allokeret”.

Ved gennemgangen af alle virksomhedssammenslutningerne i analyseperioden og Carlsbergs allokering af

opstået goodwill, har der ikke været konstateret manglende allokering af goodwill på balancedagen. Af denne

årsag har oplysningskravet været overholdt i hele analyseperioden.

Carlsberg oplyser i henhold til IAS 36.134 om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid

allokeret til hver CGU i analyseperioden. Fra 2010 opdeler Carlsberg selskabets CGU'er for Vesteuropa Asien

en række yderligere under-CGU'er. Det er oplyst hvilke metoder, der er anvendt til at opgøre

genindvindingsværdien. Goodwill opgøres på bagrund af nytteværdien og varemærker opgøres på baggrund

af "Relief from royalty", hvilket også er en opgørelsesmetoder baseret på fremtidige frie pengestrømme.

”Relief fra royalty” metoden er én af de to mest anvendte værdiansættelsesmetoder til at opgøre værdien af

brands109.

I regnskaberne oplyses der gennem hele analyseperioden begrænset om de primære forudsætninger, som

ledelsen har lagt til grund for virksomhedens pengestrømsprognoser. Oplysningerne må fastlås at være af

overordnet karakter og mangler konkrete oplysninger om de primære forudsætninger, som enhedens

genindvindingsværdi er mest følsom overfor ved opgørelsen af genindvindingsværdien. Det kan dog

konstateres, at oplysningsmængden gradvist forøges i løbet af analyseperioden. Der står i IAS 36.134 Di:

"Hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den
periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er
de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom

over for".

Og endvidere i 36.134 Dii

109 https://www.pwc.com/us/en/audit-assurance-services/valuation/publications/assets/pwc-valuing-consumer-
product-brands.pdf
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"ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver
primær forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller,

hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er
tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer".

Disse oplysningskrav vurderes ikke at være efterlevet og det har endvidere ikke være muligt at identificere

en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier som er tildelt hver primær

forudsætning. Det må dog fastlås, at vurderingen kan være en tolkningssag og grundlæggende er Carlsbergs

note for nedskrivningstest relativt oplysende. Forholdet vurderes dog stadigvæk at være en mindre mangel i

Carlsbergs overholdelse af disse punkter i IAS 36.134.

Carlsberg oplyser alle år, at ledelsen opgør pengestrømsprognoserne på baggrund af et 3-årig budget med

tilknyttede forventninger til vækstraten, der baseres på den forventede inflation. Endvidere gives der

oplysninger om diskonteringsrenten og om, hvordan Carlsberg har udarbejdet følsomhedsanalyserne for

selskabets immaterielle aktiver. Af følsomhedsanalysen fremgår det, hvor meget diskonteringsrenten eller

vækstraten skal påvirkes for at det ville føre til en nedskrivning på de respektive aktiver. I nogle tilfælde er

det begrænset, hvor meget disse skal ændres før det reelt ville medføre nedskrivning. I årene 2008 og 2009

giver Carlsberg oplysninger om følsomhedsbetragtningerne for hver CGU, men i de resterende år gives

oplysningerne generelt for selskabets goodwill og varemærker. Dette må anses for at være en indskrænkning

i de oplysninger regnskabsbruger tildeles, men det er ikke en mangel i forhold til oplysningskravet.

IAS 36.135 vurderes ikke at være aktuel i analyseperioden, da Carlsbergs allokeringer til hver CGU er

væsentlige både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til grund, men de

er forskellige for goodwill opgørelsen. IAS 36.136 er en ren oplysning i standarden og IAS 36.137 er ikke

aktuel.

Det kan kort opsummeres, at Carlsberg i alle årene har mindre mangler i henhold til delelementer af

oplysningskravene i IAS 36.134. Manglerne vurderes at være af utilsigtet karakter og kan i ingen tilfælde

fastsættes som åbenbare overtrædelser af oplysningskravene.

7.5 Delkonklusion

Ud over en introduktion til Carlsberg A/S i analyseperioden 2008 til 2015, har dette afsnit behandlet

problemformuleringens femte og sjette delspørgsmål:

I hvilket omfang kan, der efter en grundig gennemgang af Carlsbergs regnskaber, konstateres
åbenbare overtrædelser af oplysningskravene i regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 38 og IAS 36

i perioden 2008 til 2015?
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Der har ved gennemgangen af Carlsbergs regnskaber i analyseperioden ikke været konstateret åbenbare

overtrædelser af oplysningskravene i IFRS 3, IAS 38 eller IAS 36 jf. analysemodellerne i bilag 3 til bilag 10 og

analysen ovenfor.

Der har dog været identificeret, hvad der må opfattes som værende mindre mangler i analyseperioden.

Opgavens IFRS 3 analyse har konstateret mangler i årene 2008, 2011 i henhold til oplysningskravene i IFRS

3.69 og i årene 2013, 2014 og 2015 har der været mangler i henhold til oplysningskravene i IFRS 3.69 og 3.70.

Der har ingen mangler været i Carlsbergs anvendelse af oplysningskravene i IAS 38. Carlsberg regnskab har i

alle årene haft mangler i henhold til oplysningskravene i IAS 36.134. De identificerede mangler må

altovervejende vurderes, at være af utilsigtet karakter og generelt kan det fastlås, oplysningsgraden er af høj

kvalitet i Carlsberg regnskaber.

Hvordan har Carlsbergs fortolkning af oplysningskravene for nedskrivningstest ændret sig i
analyseperioden?

Carlsbergs fortolkning af oplysningskravene i IAS 36 har ikke gennemgået åbenlyse tegn på ændringer, men

mængden af oplysninger i Carlsbergs regnskaber har udviklet sig i analyseperioden. CGU beskrivelsen er i

henhold til IAS 36.130 blevet mere detaljeret i løbet af analyseperioden. Ligeledes er forudsætningerne i

henhold til IAS 36.134 blevet mere detaljeret beskrevet og følsomhedsanalyserne er i flere henseende gjort

mere overskuelige. Carlsberg fravælger dog at give detaljerede CGU oplysninger i følsomhedsanalysen,

hvilket blev oplyst i årene 2008 og 2009. Dette anses som en mindre indskrænkning i forhold til

oplysningerne til regnskabsbruger. Carlsbergs øvrige fortolkning af oplysningskravene kan fastlås at være

uændret i analyseperioden.
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8. Konklusion

Formålet med konklusionen er, at give en besvarelse af opgavens problemformulering:

Hvordan behandles goodwill og andre immaterielle aktiver regnskabsmæssigt efter IFRS og i
hvilket omfang har Carlsberg, for disse indregnede aktiver, levet op til oplysningskravene i IFRS

3, IAS 38 og IAS 36 i perioden 2008 til 2015.

Delelementer af problemformuleringen er allerede besvaret i løbet af opgavens delkonklusioner, og vil derfor

været inddraget i det følgende. Goodwill og andre immaterielle aktiver behandles helt overordnet efter de

to IFRS regnskabsstandarder IFRS 3 og IAS 38. Nedskrivning af goodwill og immaterielle aktiver med

ubestemmelig brugstid, behandles efter IFRS regnskabsstandarden IAS 36.

Efter IFRS kan goodwill kun indregnes i virksomheders balance, når det er opstået ved en

virksomhedssammenslutning. Goodwill opgøres enten ved hjælp af fuld goodwill metoden eller købt goodwill

metoden og indregningen skal ske på overtagelsestidspunktet for virksomhedssammenslutningen. Goodwill

er forskelsværdien mellem kostprisen for den overtagne virksomhed og de identificerede nettoaktiver. I løbet

af opgaven er det erfaret, at goodwill skal allokeres til den eller de pengestrømsgenererende enheder, som

forventes at opnå synergier ved virksomhedssammenslutningen.

Andre immaterielle opstår ofte også i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, men vil i øvrigt kunne

oparbejdes internt eller handles med en anden virksomhed. Immaterielle aktiver, der opstår som følge af en

virksomhedssammenslutning, skal identificeres og værdiansættes inden restværdien, goodwill, opgøres. Et

typisk immaterielt aktiv, der opstår i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, er varemærker, som

ikke kan oparbejdes internt. Internt oparbejdede immaterielle aktiver er underlagt restriktive krav i IAS 38 og

indregningen begrænses til visse typer af udviklingsprojekter. Ligeledes vil få varianter af immaterielle aktiver

kunne blive handlet og indregnet efter IAS 38.

Immaterielle aktiver kan vurderes til enten at have bestemmelig brugstid eller ubestemmelig brugstid.

Såfremt et immaterielt aktiv har en bestemmelig brugstid skal det afskrives systematisk over den forventede

levetid. Goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid skal ikke afskrives, men derimod

underlægges årlige nedskrivningstest. Det første trin ved en nedskrivningstest, er at vurdere de eksterne og

interne indikationer, der kan være på at et aktivet kunne være værdiforringet. Det næste trin indebærer, at

der for aktivet eller CGU’en opgøres en genindvindingsværdi og efterfølgende nedskrives hertil, når den

bogførte værdi er højere end genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien er den højeste værdi af et

aktivs dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger og kapitalværdi.
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Goodwill og de fleste immaterielle aktiver genererer ikke selvstændigt pengestrømme, hvorfor de ifølge IAS

36 skal allokeres ud til de CGU’er i virksomheden, hvor de forventes at tilføre synergier. Derfor skal

nedskrivningstest på immaterielle aktiver foretages for den CGU, hvor aktiverne er allokeret til. Det er i øvrigt

konstateret, at nedskrivningstest skal baseres på fastlagte budgetter, prognoser, forventede pengestrømme

og vækstfaktorer for den enkelte CGU.

Ved gennemgangen af IFRS oplysningskravene for goodwill og andre immaterielle aktiver, er det erfaret, at

IFRS 3 kræver, at virksomheder årligt oplyser om alle individuelt væsentlige virksomhedssammenslutninger.

Dette er med henblik på at gøre det muligt for brugere af virksomhedens årsregnskab, at vurdere arten og

den økonomiske virkning af gennemførte virksomhedssammenslutninger. For alle individuelt væsentlige

virksomhedssammenslutninger, skal virksomheden i øvrigt oplyse detaljer om transaktionens størrelse, dato

for overtagelsen, kostprisen med videre.

For både goodwill og andre immaterielle aktiver, skal der i henhold til IFRS 3 og IAS 38 udarbejdes en

afstemning af den regnskabsmæssige værdi. Afstemningerne vil typisk sammenfattes i samme note, da

goodwill som bekendt også er et immaterielt aktiv, men blot behandles i en separat regnskabsstandard.

IAS 38 kræver, at virksomheden årligt oplyser om alle væsentlige kategorier af immaterielle aktiver

indeholdende oplysninger om afskrivninger og afskrivningsmetoder, brugstid, nedskrivninger i henhold til IAS

36 samt øvrige væsentlige ændringer. Der skal foretages en afstemning af den regnskabsmæssige værdi for

alle kategorier og såfremt de indregnet med ubestemmelig brugstid, skal dette begrundes med en beskrivelse

af de forhold, der har spillet en væsentlig rolle i vurderingen af aktivets brugstid.

IAS 36 kræver, at virksomheden, for hvert kategori af aktiver, oplyser om den beløbsmæssige størrelse af

nedskrivninger indregnet i regnskabsåret. I tilknytning hertil, skal virksomheden give oplysninger om de

omstændigheder, der har medført til årets nedskrivning samt hvilken CGU nedskrivningen tilhører.

Virksomheden skal endvidere give oplysninger om, hvordan genindvindingsværdien er opgjort, og for hver

CGU oplyse, hvilken diskonteringssats, pengestrømsprognose og vækstrate der er anvendt.

Virksomheden skal i øvrigt oplyse, hvordan den har valgt og allokere goodwill samt immaterielle aktiver med

ubestemmelig brugstid og, hvilken periode budgetter og fremskrivninger er udarbejdet på baggrund af.

Analysen af Carlsbergs regnskaber i perioden 2008 til 2015 har ikke medført til identifikation af åbenbare

overtrædelser af oplysningskravene i regnskabsstandarderne. Der har i forbindelse med gennemgangen og

opstillingen af analysemodellerne været identificeret, hvad der må opfattes som værende mindre mangler i

analyseperioden. I IFRS 3 analysen er der konstateret mangler i årene 2008, 2011 i Carlsbergs anvendelse af

oplysningskravene i IFRS 3.69 og i årene 2013, 2014 og 2015 har der været mangler i henhold til
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oplysningskravene i IFRS 3.69 og 3.70. Der har ikke været mangler i Carlsbergs anvendelse af

oplysningskravene i IAS 38. I hele analyseperioden er der konstateret mangler i henhold til oplysningskravene

i IAS 36.134. De identificerede mangler kan altovervejende konkluderes, at være af utilsigtet karakter og

generelt kan det fastlås, oplysningsgraden i Carlsbergs regnskaber er af høj kvalitet.
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9. Perspektivering

Denne opgave har taget udgangspunkt i den regnskabsmæssige behandling af goodwill, som har været

gældende siden implementeringen af IFRS 3 i 2004 og med efterfølgende tilføjelser til standarden110. En

interessant perspektivering til den regnskabsmæssige behandling af goodwill i dag, er de foreliggende

diskussioner, der pågår i IASB om den fremadrettede behandling af goodwill efter første indregning. Som

bekendt skal goodwill i dag kun gennemgå årlige nedskrivningstest, men diskussion i IASB bestyrelse

indikerer, at der i forbindelse med konvergensprojektet mellem FASB og IASB kan ske ændringer.

Af agendaen på et åbent IFRS bestyrelsesmøde i oktober 2015 fremgår det, at udviklingen af den

fremadrettede behandling af goodwill efter indregning, er et område af højeste signifikans i IFRS

bestyrelsen111. Baggrunden for diskussionerne i IFRS, er at fastlægge en generel holdning til, hvordan goodwill

skal behandles regnskabsmæssigt fremtidigt, i forbindelse med de pågående drøftelser om

konvergensprojektet mellem IASB’s og FASB’s begrebsrammer. IFRS fagfolk foreslår af agendaen følgende

forslag til fremadrettede metoder for behandling af goodwill efter indregning112:

 Forslag 1: Afskrivning af goodwill.

 Forslag 2: Forøget separering af goodwills komponenter.

 Forslag 3: Direkte nedskrivning af goodwill beløbet.

 Forslag 4: Fokus på forbedring af de anvendte nedskrivningstest.

I forlængelse af analysen af Carlsbergs regnskaber findes det interessant at perspektivere til, hvilke

konsekvenser forslag 1 ville haft på Carlsbergs resultat i analyseperioden. I nedenstående oversigt, er der

med udgangspunkt i Carlsbergs regnskabstal, beregnet på konsekvensen ved at afskrive goodwill over en 25-

årig periode. Afskrivningerne er beregnet på baggrund af regnskabets primo goodwill beløb, og er derfor

udelukkende et skøn.

Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultat 3.206 4.167 5.960 5.692 6.245 5.951 4.938 -2.582

Goodwill primo 16.956 47.985 44.848 46.972 47.510 46.613 47.923 41.461

Goodwill ultimo 47.985 44.848 46.972 47.510 46.613 47.923 41.461 40.839

V. afskrivning af
goodwill 25 år

678 1.919 1.794 1.879 1.900 1.865 1.917 1.658

Nyt resultat v.
afskrivning af goodwill

2.528 2.248 4.166 3.813 4.345 4.086 3.021 -4.240

110 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3
111 Goodwill and impairment project – Subsequent accounting for goodwill, Michelle Fisher, IASB Agenda, October 2015
112 Goodwill and impairment project – Subsequent accounting for goodwill, Michelle Fisher, IASB Agenda, October 2015,
s. 3
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Oversigten ovenfor illustrerer, at en årlig afskrivning på det indregnede goodwill i Carlsbergs regnskab, ville

have medført årlige nedskrivninger i niveauet 2 mia. kr. og en samlet afskrivning på 13,6 mia. kr. i perioden.

Virksomhedens resultat og egenkapital ville naturligt have været forringet med et tilsvarende beløb i

perioden. Konsekvensen af forslag 1 må derfor siges, at have været af væsentlig karakter, hvis denne metode

skulle have været anvendt.

Det fremgår af agendaen fra IFRS bestyrelsesmødet, at organisationens fagfolk favoriserer forslag 1 eller

forslag 4. Af agendaen fremgår en betydelig række fordele og ulemper ved begge metoder, og det kan

antages at være en diskussion, som vil pågå i en længere årrække inden en endelig holdning udmeldes. Som

det også indikeres af agendaen, er det ikke mere end 12 år siden, at IFRS netop fravalgte at der skulle afskrives

systematisk på goodwill, hvorfor det må fastlås, at være en ganske omfattende ændring, der vil kunne få

store konsekvenser for virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS.
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11. Bilag

11.1 Bilag 1 – Andel goodwill i C20 indekset

11.2 Bilag 2 – Anvendte oplysningskrav fra regnskabsstandarderne IFRS 3, IAS 38 og IAS

36

Alle tilføjelser til standarderne siden 2008 vil være markeret med fed i de efterfølgende tabeller. Hvis dele af
oplysningskravene er udgået, vil disse blot være fjernet nedenfor.

Alle ændringer for IFRS 3 er gennemgået jf.:
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Standarder%20IF
RS/IFRS%203 og ingen ændringer til oplysningskravene er identificeret.

Alle ændringer for IAS 38 er gennemgået jf.:
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Standarder%20I
AS/IAS%2038 og der er identificeret 2 mindre ændringer, som er opdateret og markeret med fed nedenfor.

Alle ændringer for IAS 38 er gennemgået jf.:
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Standarder%20I
AS/IAS%2036 og der er identificeret en række ændringer, som er opdateret og markeret med fed nedenfor.

Selskab Goodwill (mio. kr.) Kilde

A.P. Møller - Mærsk 594 Årsrapport 2015

Carlsberg 50.270 Årsrapport 2015

Chr. Hansen Holding - Årsrapport 2015

Coloplast 862 Årsrapport 2015

Danske Bank 5.363 Årsrapport 2015

DSV 8.010 Årsrapport 2015

FLSmitdh & Co 4.362 Årsrapport 2015

Genmab - Årsrapport 2015

GN Store Nord 3.266 Årsrapport 2015

ISS 22.796 Årsrapport 2015

Jyske Bank - Årsrapport 2015

Nordea Bank 1.312 Årsrapport 2015

Novo Nordisk - Årsrapport 2015

Novozymes 1.140 Årsrapport 2015

Pandora 2.080 Årsrapport 2015

TDC 17.494 Årsrapport 2015

Tryg 542 Årsrapport 2015

Vestas Vind Systems 1.877 Årsrapport 2015

Williamt Demant Holding 5.660 Årsrapport 2015

125.629

Heraf udgør Carlsberg 40%
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IFRS 3 Tekstindhold

IFRS 3.66A-B

En overtagende virksomhed skal give oplysninger, som gør det muligt for brugere af virksomhedens
årsregnskab at vurdere arten og den økonomiske virkning af gennemførte virksomhedssammenslutninger:
a) i løbet af regnskabsåret
b) efter balancedagen, men før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse.

IFRS 3.67A-I

Med henblik på anvendelse af princippet i afsnit 66a) skal den overtagende virksomhed give følgende
oplysninger for hver virksomhedssammenslutning, der blev gennemført i løbet af regnskabsåret:
a) navnene på og beskrivelser af de sammensluttende virksomheder
b) overtagelsestidspunktet
c) procentdelen af overtagne stemmeberettigede egenkapitalinstrumenter
d) kostprisen for sammenslutningen og en beskrivelse af kostprisens elementer, herunder eventuelle
omkostninger, som er knyttet direkte til sammenslutningen. Hvis der udstedes eller kan udstedes
egenkapitalinstrumenter som en del af kostprisen, skal virksomheden desuden oplyse følgende:
i) antallet af egenkapitalinstrumenter, der er udstedt, eller som kan udstedes, og
ii) dagsværdien af disse instrumenter og grundlaget for opgørelsen af dagsværdien. Hvis der ikke foreligger
en officiel kurs for instrumenterne på transaktionstidspunktet, skal der gives oplysning om de væsentlige
forudsætninger, der ligger til grund for opgørelsen af dagsværdien. Hvis der foreligger en officiel kurs på
transaktionstidspunktet, men denne ikke blev anvendt som grundlag for opgørelse af kostprisen for
sammenslutningen, skal dette oplyses sammen med årsagerne til, at den officielle kurs ikke blev anvendt,
den metode og de væsentlige forudsætninger, der blev anvendt ved tildelingen af en værdi til
egenkapitalinstrumenterne, samt den samlede forskel mellem den værdi, der er tildelt til
egenkapitalinstrumenterne, og den officielle kurs på disse
e) en beskrivelse af eventuelle aktiviteter, som virksomheden har besluttet at afhænde som følge af
sammenslutningen
f) de beløb, der er indregnet på overtagelsestidspunktet for hver kategori af den overtagne virksomheds
aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, og, medmindre det ville være praktisk umuligt at oplyse
dette, den regnskabsmæssige værdi af hver af disse kategorier opgjort i overensstemmelse med
internationale regnskabsstandarder (IFRS) umiddelbart før sammenslutningen. Hvis det ikke er praktisk
muligt at give denne oplysning, skal dette oplyses sammen med en beskrivelse af årsagen hertil
g) den beløbsmæssige størrelse af et eventuelt overskydende beløb, som er indregnet i resultatet i
overensstemmelse med afsnit 56, og den regnskabspost i resultatopgørelsen, hvori det overskydende beløb
er indregnet
h) en beskrivelse af de forhold, der har bidraget til en kostpris, som medfører indregning af goodwill — en
beskrivelse af hvert immaterielt aktiv, som ikke blev indregnet separat fra goodwill, og en redegørelse for,
hvorfor det immaterielle aktivs dagsværdi ikke kunne måles pålideligt — eller en beskrivelse af arten af et
eventuelt overskydende beløb, der er indregnet i resultatet i overensstemmelse med afsnit 56
i) den beløbsmæssige størrelse af den overtagne virksomheds resultat siden overtagelsestidspunktet, som
er medtaget i den overtagende virksomheds resultat for regnskabsåret, medmindre det er praktisk umuligt
at oplyse dette. Hvis det ikke er praktisk muligt at give denne oplysning, skal dette oplyses sammen med en
beskrivelse af årsagen hertil.

IFRS 3.68
De i afsnit 67 krævede oplysninger skal gives samlet for virksomhedssammenslutninger, der er gennemført i
løbet af regnskabsåret, og som hver for sig er uvæsentlige.

IFRS 3.69
Hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning, der blev gennemført i
løbet af regnskabsåret, kun blev opgjort foreløbigt som beskrevet i afsnit 62, skal dette desuden oplyses
sammen med en beskrivelse af årsagerne hertil.

IFRS 3.70A-B

Med henblik på anvendelse af princippet i afsnit 66a) skal den overtagende virksomhed give følgende
oplysninger, medmindre dette er praktisk umuligt:
a) den sammensluttede virksomheds omsætning i regnskabsåret, som om overtagelsestidspunktet for alle
virksomhedssammenslutninger, som er gennemført i løbet af regnskabsåret, var begyndelsen af
regnskabsåret
b) den sammensluttede virksomheds resultat for regnskabsåret, som om overtagelsestidspunktet for alle
virksomhedssammenslutninger, som er gennemført i løbet af regnskabsåret, var begyndelsen af
regnskabsåret. Hvis det ikke er praktisk muligt at give disse oplysninger, skal dette oplyses sammen med en
beskrivelse af årsagerne hertil.

IFRS 3.71

Med henblik på anvendelse af princippet i afsnit 66b) skal den overtagende virksomhed give de i afsnit 67
krævede oplysninger for hver virksomhedssammenslutning, der er gennemført efter balancedagen, men
inden årsregnskabet blev godkendt til offentliggørelse, medmindre det er praktisk umuligt at give disse
oplysninger. Hvis det ikke er praktisk muligt at give disse oplysninger, skal dette oplyses sammen med en
beskrivelse af årsagerne hertil.
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IFRS 3.72

En overtagende virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af virksomhedens
årsregnskab at vurdere den økonomiske virkning af gevinster, tab, fejlkorrektioner og andre reguleringer,
der er indregnet i det aktuelle regnskabsår, og som vedrører virksomhedssammenslutninger, der blev
gennemført i det aktuelle eller tidligere regnskabsår.

IFRS 3.73A-C

Med henblik på anvendelse af princippet i afsnit 72 skal den overtagende virksomhed oplyse følgende:
a) den beløbsmæssige størrelse af og en redegørelse for eventuelle gevinster og tab, der er indregnet i det
aktuelle regnskabsår, og som:
i) er tilknyttet identificerbare aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser, som er overtaget ved en
virksomhedssammenslutning, som blev gennemført i det aktuelle eller et tidligere regnskabsår, og
ii) er af en sådan størrelse, art eller beskaffenhed, at oplysning herom er relevant for forståelsen af den
sammensluttede virksomheds indtjening
b) hvis den første regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning, der blev gennemført i
det umiddelbart foregående regnskabsår, kun blev opgjort foreløbigt ved slutningen af regnskabsåret, den
beløbsmæssige størrelse af og redegørelser for reguleringerne af de foreløbige værdier, der er indregnet i
løbet af det aktuelle regnskabsår
c) de i IAS 8 krævede oplysninger om fejlkorrektioner af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver,
forpligtelser eller eventualforpligtelser, eller ændringer i de værdier, der er tildelt disse poster, som den
overtagende virksomhed indregner i det aktuelle regnskabsår i overensstemmelse med afsnit 63 og 64.

IFRS 3.74
En virksomhed skal give oplysninger, som gør det muligt for brugere af virksomhedens årsregnskab at
vurdere ændringer i den regnskabsmæssige værdi af goodwill i regnskabsåret.

IFRS 3.75A-H

Med henblik på anvendelse af princippet i afsnit 74 skal virksomheden oplyse en afstemning af den
regnskabsmæssige værdi af goodwill ved regnskabsårets begyndelse og slutning, som separat viser:
a) bruttoværdien og de akkumulerede tab ved værdiforringelse ved regnskabsårets begyndelse
b) yderligere goodwill, som er indregnet i løbet af regnskabsåret, bortset fra goodwill, som er medtaget i en
afståelsesgruppe, der på overtagelsestidspunktet opfylder kriterierne for klassifikation som besiddelse med
henblik på salg i overensstemmelse med IFRS 5
c) reguleringer, som hidrører fra den efterfølgende indregning af udskudte skatteaktiver i regnskabsåret i
overensstemmelse med afsnit 65
d) goodwill, som er medtaget i en afståelsesgruppe, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg
i overensstemmelse med IFRS 5, og goodwill, hvor indregning er ophørt i løbet af regnskabsåret uden at
goodwillen tidligere har været medtaget i en afståelsesgruppe, som var klassificeret som besiddelse med
henblik på salg
e) tab ved værdiforringelse, som er indregnet i løbet af regnskabsåret i overensstemmelse med IAS 36
f) nettovalutakursforskelle, som er opstået i løbet af regnskabsåret i overensstemmelse med IAS 21
Valutaomregning
g) eventuelle andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i regnskabsåre, og
h) bruttoværdien og de akkumulerede tab ved værdiforringelse ved regnskabsårets slutning.

IFRS 3.76
Virksomheden skal oplyse om genindvindingsværdien og værdiforringelse af goodwill i overensstemmelse
med IAS36 ud over de i afsnit 75e) krævede oplysninger.

IFRS 3.77
Hvis de i denne standard krævede oplysninger i en hvilken som helst situation ikke opfylder formålene i
afsnit 66, 72 og 74, skal virksomheden give yderligere oplysninger, således at formålene opfyldes.

IAS 38 Tekstindhold

IAS 38.118A-E

Virksomheder skal give følgende oplysninger for hver kategori af immaterielle aktiver, idet der skelnes
mellem internt oparbejdede immaterielle aktiver og andre immaterielle aktiver:
a) hvorvidt brugstiden er uendelig eller begrænset og, hvis den er begrænset, den anvendte brugstid eller
afskrivningssats
b) de anvendte afskrivningsmetoder for immaterielle aktiver med begrænset brugstid
c) den regnskabsmæssige bruttoværdi og akkumulerede afskrivninger (sammendraget med akkumulerede
tab ved værdiforringelse) ved regnskabsårets begyndelse og slutning,
d) de poster i resultatopgørelsen, hvori afskrivninger på immaterielle aktiver er medtaget
e) en afstemning af den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsårets begyndelse og slutning, som viser:
i) tilgange, med separat indikation af tilgange fra intern oparbejdelse, tilgange som er anskaffet separat og
tilgange erhvervet ved virksomhedssammenslutninger
ii) aktiver, som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg eller er medtaget i en afståelsesgruppe,
som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, i overensstemmelse med IFRS 5 samt andre
afhændelser
iii) eventuelle stigninger eller fald i løbet af regnskabsåret hidrørende fra omvurderinger i henhold til afsnit
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75, 85 og 86 og fra tilbageførte tab ved værdiforringelse, som enten er indregnet eller udlignet i øvrig
totalindkomst i overensstemmelse med IAS 36
iv) eventuelle tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet i løbet af regnskabsåret i
overensstemmelse med IAS 36
v) eventuelle tab ved værdiforringelse, som er tilbageført i resultatet i løbet af regnskabsåret i
overensstemmelse med IAS 36
vi) eventuelle afskrivninger, som er indregnet i løbet af regnskabsåret
vii) nettovalutakursforskelle hidrørende fra omregningen af årsregnskabet til præsentationsvalutaen og fra
omregningen af en udenlandsk virksomheds årsregnskab til virksomhedens præsentationsvaluta, og viii)
andre ændringer i den regnskabsmæssige værdi i løbet af regnskabsåret.

IAS 38.119A-G

En kategori af immaterielle aktiver er en gruppe af aktiver af sammenlignelig art og anvendelse i
virksomhedens drift. Separate kategorier af aktiver kan eksempelvis indeholde:
a) mærkenavne
b) avisnavne og udgivelsestitler
c) computersoftware
d) licenser og franchiseaftaler
e) copyrights, patenter, andre industrielle enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser og
driftsrettigheder,
f) opskrifter, formler, modeller, design og prototyper, og
g) immaterielle aktiver under udvikling.
Ovennævnte kategorier skal opdeles (eller sammendrages) i mindre (større) kategorier, hvis dette medfører
en mere relevant information for årsregnskabets brugere.

IAS 38.120
Virksomheder skal oplyse om værdiforringede immaterielle aktiver i overensstemmelse med IAS 36 ud over
de i afsnit 118e)iii)-v) krævede oplysninger.

IAS 38.121A-C

IAS 8 kræver, at virksomheder oplyser om arten og den beløbsmæssige størrelse af en ændring i et
regnskabsmæssigt skøn, som har en væsentlig virkning i det aktuelle regnskabsår, eller som forventes at
ville have en væsentlig virkning i efterfølgende regnskabsår. Sådanne oplysninger kan hidrøre fra ændringer
i:
a) vurderingen af et immaterielt aktivs brugstid
b) afskrivningsmetode, eller
c) restværdier.

IAS 38.122A-E

Virksomheder skal ligeledes oplyse:
a) for et immaterielt aktiv, hvis brugstid vurderes som uendelig, det pågældende aktivs regnskabsmæssige
værdi samt begrundelsen for vurderingen af brugstiden som uendelig. Virksomheden skal ved en sådan
begrundelse beskrive de forhold, der har spillet en væsentlig rolle ved vurderingen af aktivets brugstid som
uendelig
b) en beskrivelse samt den regnskabsmæssige værdi af og resterende afskrivningsperiode for ethvert
individuelt immaterielt aktiv, som er af væsentlighed for virksomhedens årsregnskab
c) for immaterielle aktiver erhvervet ved anvendelse af et offentligt tilskud og første gang indregnet til
dagsværdi (jf. afsnit 44):
i) den indregnede dagsværdi for disse aktiver på tidspunktet for første indregning
ii) deres regnskabsmæssige værdi, og
iii) hvorvidt aktiverne måles efter indregning i henhold til kostprismodellen eller omvurderingsmodellen
d) tilstedeværelsen og den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, hvis ejendomsret er
begrænset, og den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, der er stillet som sikkerhed for
forpligtelser
e) den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige forpligtelser til anskaffelse af immaterielle aktiver.

IAS 38.123
Når en virksomhed beskriver de forhold, som har spillet en væsentlig rolle ved bestemmelsen af et
immaterielt aktivs brugstid som uendelig, skal virksomheden tage de i afsnit 90 opstillede faktorer i
betragtning.

IAS 38.124A-B

Hvis immaterielle aktiver regnskabsmæssigt behandles til omvurderet værdi, skal virksomheden give
følgende oplysninger:
a) inddelt efter kategori af immaterielle aktiver:
i) omvurderingens ikrafttrædelsestidspunkt
ii) den regnskabsmæssige værdi af omvurderede immaterielle aktiver, og
iii) den regnskabsmæssige værdi, som ville have været indregnet, hvis den omvurderede kategori af
immaterielle aktiver var målt efter indregning ved brug af kostprismodellen i afsnit 74
b) værdien af reserver for opskrivninger, som er tilknyttet immaterielle aktiver ved årsregnskabets
begyndelse og slutning, med indikation af ændringer i løbet af regnskabsåret og begrænsninger med hensyn
til udbetaling af resterende beløb til aktionærer.
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IAS 38.125

Af oplysningsmæssige hensyn kan det være nødvendigt at sammendrage kategorier af omvurderede aktiver
i større kategorier. Dog skal kategorier ikke sammendrages, hvis dette vil medføre en kombination af
kategorier af immaterielle aktiver som indeholder beløb målt i henhold til både kostprismodellen og
omvurderingsmodellen.

IAS 38.126
Virksomheder skal oplyse det samlede beløb af forsknings- og udviklingsomkostninger, som er indregnet i
regnskabsåret.

IAS 38.127
Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter alle omkostninger, som direkte kan henføres til forsknings-
og udviklingsaktiviteter (jf. afsnit 66 og 67 for vejledning om de typer af omkostninger, som skal medtages
med henblik på oplysningskravene i afsnit 126).

IAS 38.128A-B

Det tilskyndes, men kræves ikke, at virksomheder giver følgende oplysninger:
a) en beskrivelse af eventuelle fuldt ud afskrevne immaterielle aktiver, der stadig anvendes, og
b) en kort beskrivelse af væsentlige immaterielle aktiver, som kontrolleres af virksomheden, men ikke
indregnes som aktiver, idet de ikke opfylder indregningskriterierne i denne standard eller idet de er
anskaffet eller oparbejdet før ikrafttrædelsestidspunktet for den udgave af IAS 38 Immaterielle aktiver, der
blev udgivet i 1998.

Analyse IAS 36 Tekstindhold

IAS 36.126A-D

For hver kategori af aktiver skal virksomheder give oplysning om:
a) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet i regnskabsåret,
og i hvilke regnskabsposter i resultatopgørelsen disse tab ved værdiforringelse er medtaget
b) den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet i
regnskabsåret, og i hvilke regnskabsposter i resultatopgørelsen disse tab ved værdiforringelse er tilbageført
c) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse af omvurderede aktiver, som er indregnet
direkte på egenkapitalen i regnskabsåret
d) den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte tab ved værdiforringelse af omvurderede aktiver, som er
indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret.

IAS 36.127 En kategori af aktiver er en gruppe af aktiver af sammenlignelig art og anvendelse i virksomhedens drift.

IAS 36.128

De i afsnit 126 krævede oplysninger kan præsenteres sammen med andre oplysninger, som gives for
kategorien af aktiver. Eksempelvis kan disse oplysninger være indeholdt i en afstemning af den
regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver ved begyndelsen og slutningen af regnskabsåret, som
krævet i henhold til IAS 16.

IAS 36.129A-B

En virksomhed, der præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8, skal oplyse følgende
for hvert præsentationspligtigt segment
a) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet og direkte på
egenkapitalen i regnskabsåret
b) den beløbsmæssige størrelse af tilbageførte tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet og
direkte på egenkapitalen i regnskabsåret.

IAS 36.130A-G

Virksomheder skal give følgende oplysninger for et enkelt aktiv, herunder goodwill, eller en
pengestrømsfrembringende enhed, hvis et tab ved værdiforringelse er indregnet eller tilbageført i
perioden:
a) de begivenheder og omstændigheder, som medførte indregning eller tilbageførsel af tabet ved
værdiforringelse
b) det indregnede eller tilbageførte tab ved værdiforringelse
c) for et enkelt aktiv:
i) aktivets art, og
ii) hvis virksomheden præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8, det
præsentationspligtige segment, aktivet tilhører
d) for en pengestrømsfrembringende enhed:
i) en beskrivelse af den pengestrømsfrembringende enhed (eksempelvis om den er en produktgruppe, et
anlæg, et forretningsområde, et geografisk område eller et præsentationspligtigt segment, som defineret i
IAS 8 Driftssegmenter)
ii) den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet eller tilbageført, opdelt efter
kategori af aktiver og, hvis virksomheden præsenterer segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8,
opdelt efter præsentationspligtigt segment, og
iii) hvis sammenlægningen af aktiver ved identifikationen af den pengestrømsfrembringende enhed er
ændret efter det seneste skøn over den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi, en
beskrivelse af den nuværende og tidligere måde at sammenlægge aktiver på og årsagen til ændringen af
den måde, hvorpå den pengestrømsfrembringende enhed identificeres
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e) genindvindingsværdien af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed), og hvorvidt
genindvindingsværdien af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed) er dagsværdien med fradrag
af afhændelsesomkostninger eller nytteværdien
f) hvis genindvindingsværdien er dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger, skal
virksomheden afgive følgende oplysninger:
i) niveauet i dagsværdihierarkiet (jf. IFRS 13), hvori målingen af dagsværdien af aktivet (den
pengestrømsfrembringende enhed) er kategoriseret i sin helhed (uden hensyntagen til, om
»afhændelsesomkostningerne« kan konstateres)
ii) for dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet, en beskrivelse af
de(n) værdiansættelsesmetode(r), der anvendes til at måle dagsværdien med fradrag af
afhændelsesomkostninger. Hvis der er foretaget en ændring af værdiansættelsesmetoden, skal
virksomheden give oplysning om denne ændring og begrundelsen for den, og
iii) for dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierarkiet, hver primær
forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for fastsættelsen af dagsværdien med fradrag af
afhændelsesomkostninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som aktivets (den
pengestrømsfrembringende enheds) genindvindingsværdi er mest følsom over for. Virksomheden skal
også oplyse den anvendte diskonteringssats for den aktuelle og tidligere måling, hvis dagsværdien med
fradrag af afhændelsesomkostninger måles ved hjælp af en nutidsværdimetode
g) den anvendte diskonteringssats for det aktuelle og tidligere skøn over nytteværdien, hvis
genindvindingsværdien er nytteværdien. Anvendte skøn ved måling af genindvindingsværdi af
pengestrømsfrembringende enheder, som indeholder goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig
brugstid

IAS 36.131A-B

Virksomheder skal give følgende oplysninger for de samlede tab ved værdiforringelse og de samlede
tilbageførte tab ved værdiforringelse, som er indregnet i regnskabsåret, og for hvilke der ikke gives
oplysninger i overensstemmelse med afsnit 130:
a) de primære kategorier af aktiver, der er påvirket af tab ved værdiforringelse, og de primære kategorier af
aktiver, der er påvirket af tilbageførsler af tab ved værdiforringelse
b) de primære begivenheder og omstændigheder, som medførte indregning af disse tab ved
værdiforringelse og tilbageførsel af tab ved værdiforringelse.

IAS 36.132

Virksomheder tilskyndes til at oplyse de forudsætninger, som er anvendt ved opgørelsen af aktivers (de
pengestrømsfrembringende enheders) genindvindingsværdi i regnskabsåret. Afsnit 134 kræver imidlertid,
at virksomheder skal give oplysninger om de skøn, som er anvendt ved måling af genindvindingsværdien af
en pengestrømsfrembringende enhed, når goodwill eller et immaterielt aktiv med uendelig brugstid er
medtaget i den regnskabsmæssige værdi af enheden.

IAS 36.133

Hvis en del af den goodwill, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning i regnskabsåret, i
overensstemmelse med afsnit 84, ikke er blevet allokeret til en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe
af enheder) på balancedagen, skal virksomheden oplyse den beløbsmæssige størrelse af den ikke-
allokerede goodwill samt årsagerne til, at dette beløb ikke er allokeret.

IAS 36.134A-F

Virksomheder skal give de i a)-f) krævede oplysninger om hver pengestrømsfrembringende enhed
(gruppe af enheder), hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med
uendelig brugstid, som er allokeret til den pågældende enhed (gruppe af enheder), er væsentlig
sammenlignet med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle
aktiver med uendelig brugstid:
a) den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder)
b) den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til enheden
(gruppen af enheder)
c) grundlaget for opgørelse af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi (dvs. nytteværdi
eller dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger)
d) hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien:
i) hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode,
der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger,
som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for
ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant,
er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de
afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer
iii) den periode, for hvilken ledelsen har udarbejdet pengestrømsprognoser på grundlag af budgetter/
fremskrivninger, som er godkendt af ledelsen og, når der er anvendt en periode på mere end fem år for en
pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), en forklaring på, hvorfor det er berettiget at
anvende denne længere periode
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iv) den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoser ud over den periode, der
er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger, og begrundelsen for at anvende en vækstrate, der
overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller det eller de lande,
som virksomhedens aktiviteter dækker, eller for det marked, som enheden (gruppen af enheden) er
bestemt for
v) den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved pengestrømsprognoserne
e) de(n) anvendte metode(r) ved opgørelse af dagsværdien med fradrag af afhændelsesomkostninger,
hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på dagsværdi med fradrag af
afhændelsesomkostninger. En virksomhed behøver ikke afgive de ifølge IFRS 13 påkrævede oplysninger.
Hvis dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger ikke måles ved hjælp af en officiel markedskurs
for en enhed af samme type (grupper af enheder), skal en virksomhed give følgende oplysninger:
i) hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af dagsværdi med fradrag af
afhændelsesomkostninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af
enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for
ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant,
er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de
afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer
(iiA) Niveauet for dagsværdihierarkiet (jf. IFRS 13) inden for hvilket opgørelsen af dagsværdien
kategoriseres i sin helhed (uden hensyntagen til observerbarheden af "afhændelsesomkostninger").
(iiB) Hvis der er foretaget en ændring af værdiansættelsesmetode, skal virksomheden give oplysning om
denne ændring og begrundelsen for den.
Hvis dagsværdi med fradrag af afhændelsesomkostninger måles ved hjælp af diskonterede
pengestrømsprognoser, skal en virksomhed give følgende oplysninger:
(iii) den periode, for hvilken ledelsen har udarbejdet pengestrømsprognoser
(iv) den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoserne
(v) den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved pengestrømsprognoserne.
f) hvis en rimeligt sandsynlig ændring i en primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved
opgørelsen af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi, ville forårsage, at enhedens (gruppen
af enheders) regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien:
i) det beløb, hvormed enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi overstiger den
regnskabsmæssige værdi
ii) den værdi, der er tildelt den primære forudsætning
iii) det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt den primære forudsætning, skal ændres efter indarbejdelse
af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af
genindvindingsværdi, for at enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi kommer til at svare til
den regnskabsmæssige værdi.

IAS 36.135A-E

Hvis en del af eller hele den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig
brugstid allokeres til flere forskellige pengestrømsfrembringende enheder (grupper af enheder), og det
beløb, som på den måde er allokeret til hver enhed (gruppe af enheder), ikke er væsentligt sammenlignet
med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle aktiver med
uendelig brugstid, skal dette oplyses, sammen med den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill eller
immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til disse enheder (grupper af enheder).
Ligeledes gælder det, at hvis genindvindingsværdien af en af disse enheder (grupper af enheder) er baseret
på den eller de samme primære forudsætninger, og den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill eller
immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til dem, er væsentlig sammenlignet med den
samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill og immaterielle aktiver med uendelig
brugstid, skal virksomheden oplyse dette, samt:
a) den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til disse enheder (grupper af
enheder)
b) den samlede regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til
disse enheder (grupper af enheder)
c) en beskrivelse af den eller de primære forudsætninger
d) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt den eller de
primære forudsætninger, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette
er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og
hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer
e) hvis en rimeligt sandsynlig ændring i den eller de primære forudsætninger ville få enhedernes (grupperne
af enheders) samlede regnskabsmæssige værdi til at overstige den samlede genindvindingsværdi:
i) det beløb, hvormed den samlede genindvindingsværdi af enheden (gruppen af enheder) overstiger den
samlede regnskabsmæssige værdi
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ii) den eller de værdier, der er tildelt den eller de primære forudsætninger
iii) det beløb, hvormed den eller de værdier, der er tildelt den eller de primære forudsætninger, skal ændres
efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til
måling af genindvindingsværdi, for at enhedens (gruppen af enheders) samlede genindvindingsværdi
kommer til at svare til den samlede regnskabsmæssige værdi.

IAS 36.136

Den seneste detaljerede beregning, som er foretaget i et tidligere regnskabsår, af genindvindingsværdien af
en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), kan i overensstemmelse med afsnit 24 eller 99
fremføres og anvendes til testen for værdiforringelse af den pågældende enhed (gruppe af enheder) i det
aktuelle regnskabsår, under forudsætning af opfyldelsen af specificerede kriterier. Når dette er tilfældet,
vedrører de informationer for den pågældende enhed (gruppe af enheder), som er indarbejdet i de i afsnit
134 og 135 krævede oplysninger, den fremførte beregning af genindvindingsværdien.

IAS 36.137 Illustrativt eksempel 9 viser de oplysninger, der kræves i afsnit 134 og 135.

11.3 Bilag 3 – Analysemodel 2008

Mio. kr. 2008

Omsætning 59.944
Resultat primær drift 7.979
Resultat 3.206
Carlsberg andel 2.631

Goodwill primo 16.956
Tilgang ved køb af virksomheder 33.780
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -2.060
Nedskrivninger primo 10
Nedskrivninger i året 3

Goodwill ultimo 48.663

Varemærker primo 3.926
Tilgang ved køb af virksomheder 18.834
Trinvise overtagelser af virksomheder 16.429
Øvrig til-/afgang -3.639
Nedskrivninger primo 122
Nedskrivninger i året 28

Varemærker ultimo 35.400

Andre immaterielle aktiver 1.761
Ned-/afskrivninger 1.146

Andre immaterielle aktiver ultimo 615

Immaterielle aktiver, total 84.678

Nøgle og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 60.751
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -23.927
Balancesum 143.306
Andel immaterielle aktiver 59%
Overskudsgrad 13%
Egenkapitalforrentning 5%
Soliditetsgrad 42%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -17%

Notehenvisning 2008

Segmentinformationer Note 2, s. 82

Immaterielle aktiver Note 15, s. 91

Nedskrivningstest Note 16, s. 93

Virksomhedssammenslutning Note 31, s. 114

IFRS 3 2008
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IFRS 3.66A-B

Carlsberg oplyser på side 4 i ledelsesberetningen om selskabets "transformation"
og opkøbet af S&N. Herudover fremgår årets virksomhedssammenslutninger af
note 31. Det oplyses "Købet af dele af aktiviteterne i S&N øger Carlsberg-gruppens
driftsmæssige
størrelse og langsigtede vækstmuligheder."

IFRS 3.67A-I

Carlsberg oplyser i note 31 de overtagne selskaber navne, overtagelsesdato,
tilkøbte kapitalandele i procent og hovedaktivitet. Efterfølgende beskrives
aktiviteterne for de to overtagne virksomheder. Der oplyses intet om eventuelle
egenkapitalinstrumenter og det forventes derfor ikke at have indgået i
transaktionen. Kostprisen er oplyst for de to store transaktioner i regnskabsåret
(S&N og Baku) og direkte købsomkostninger er oplyst. Ingen oplysninger om
afhændede aktiviteter. Det er for hver kategori oplyst, hvor meget der er indregnet
på overtagelsestidspunktet. Der er ingen overskydende beløb på
overtagelsestidspunktet. I note 15 vurderes det, at oplysningskrav H er opfyldt ved
beskrivelse af de immaterielle aktiver der er indregnet ud over goodwill. Forhold
vedrørende indregningen af beskrevet og hvorfor beløbet forventes at levere
synergier til selskabet. Oplysninger om de opkøbte aktiviteters driftspåvirkning er
også givet i noten.

IFRS 3.68 Opfyldt.

IFRS 3.69

Det er oplyst, at nogle dagsværdier stadig er under opgørelse og aftalen mellem
konsortiepartner kan påvirke den endelige gældsallokering. Der er ingen direkte
forklaringer på årsagerne til, at det endnu ikke er afsluttet, men manglende tid er
formentlig årsagen.

IFRS 3.70A-B

På side 46 oplyses det, at opkøb bidrog med 12,9 mia. kr. i omsætning. Selskabet
oplyser omsætningstal som at alle virksomhedssammenslutningerne var foretaget
primo året. Resultatet er ikke oplyst og der oplyses i noten "Det estimerede
resultat for perioden januar – december, såfremt akkvisitionen var gennemført 1.
januar 2008, er ikke opgjort, idet dette ikke er muligt som følge af væsentlige
forskelle i den anvendte regnskabspraksis i visse af de tilkøbte virksomheder, hvor
effekten heraf forud for akkvisitionen ikke kan opgøres."

IFRS 3.71 Ej relevant. Alle opkøb af afsluttet og foretaget i regnskabsåret.

IFRS 3.72

Fremgår af oversigten over køb på side 118, hvor direkte tilknyttede omkostninger
og gevinst/tab er oplyst. Ingen oplysninger om fejlkorrektioner eller andre
reguleringer, men dette kan ikke anses som en mangel, da det kan skyldes, at der
ingen er foretaget.

IFRS 3.73A-C
Er korrekt oplyst på side 114, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår. På side 116 fremgår de overtagne aktiver og
forpligtelser. Ingen informationer om fejlkorrektioner.

IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H

Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 15, årets tilgang fremgår. Der er ingen
tab ved værdiforringelse oplyst. Valutakursreguleringer fremgår af noten og der er
ingen øvrige reguleringer oplyst. Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets
afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes i vid udstrækning af være korrekt.

IAS 38 2008

IAS 38.118A-E

Det er delvist i note 15 og i regnskabspraksis den forventede brugstid for alle
immaterielle aktiver og hvis den er definerbar, er afskrivningsperioden oplyst. Den
regnskabsmæssige bruttoværdi af kategorierne er oplyst sammen med
akkumulerede afskrivninger i noten. En note, hvoraf hvilke poster afskrivningerne
fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side 91. En fuld afstemning af den
regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget. Der er ingen oplysninger om
internt oparbejdet immaterielle aktiver udover, at der oplyses om driftsførsel af
forskning og udvikling for 106 mio. kr.

IAS 38.119A-G
Varemærker og goodwill er vist særskilt. Ud over forudbetalinger, er alle øvrige
immaterielle aktiver er samlet i én gruppe. Dette giver mening, da deres
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regnskabsmæssige værdi ultimo året er på 311 mio. kr., hvilket er uvæsentligt ifht.
de to øvrige kategorier.

IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E
Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Ingen øvrige immaterielle aktiver omfattet.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126 Ok oplyst, at der er driftsført for 106 mio. kr. Intet aktiveret.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2008

IAS 36.126A-D
Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Ingen
nedskrivninger på immaterielle aktiver i året. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen
omvurderede aktiver, som beskrevet ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.

IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G
Ingen tilbageførsler af nedskrivninger eller nedskrivninger på immaterielle aktiver i
regnskabsperioden.

IAS 36.131A-B
Ingen immaterielle aktiver er nedskrevet i år og ingen tilbageførsler og der skal
derfor ikke oplyses noget i relation til dette oplysningskrav.

IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.

IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. Det er oplyst hvilke metoder, der er anvendt
for at opgøre genindvindingsværdien. Det oplyses i regnskabspraksis, at det som
hovedregel er nytteværdien der anvendes. Der oplyses meget begrænset om
primære forudsætninger der er lagt til grund for pengestrømsprognoser. Der står
i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for
pengestrømsprognoser for den periode, der er omfattet af de seneste
budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som
enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for"
og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af
den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, uanset om denne
eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i
overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet,
hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne
informationer". Ej opfyldt. Der oplyses hvilken periode ledelsen opgør
pengestrømsprognoserne pba. (3 år). Der er oplysninger om forventede vækstrate,
der baseres på den forventede inflation og herudover oplyses der om
diskonteringsrenten. Carlsberg har udarbejdet en følsomhedsanalyse for hver CGU
og oplyser, hvor meget diskonteringsrente eller vækstrate skal ændres for at det
ville føre til en nedskrivning på de respektive CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt
begrænset, hvor meget disse skal ændres før det ville medføre nedskrivning. Ingen
beløbsmæssige angivelser

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
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Mindre mangler ifht. oplysningskravene.

11.3 Bilag 4 – Analysemodel 2009

Mio. kr. 2009

Omsætning 59.382
Resultat primær drift 9.390
Resultat 4.167
Carlsberg andel 3.602

Goodwill primo 48.162
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -1.234
Nedskrivninger primo 13
Nedskrivninger i året 4

Goodwill ultimo 46.911

Varemærker primo 35.478
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -1.307
Nedskrivninger primo 151
Nedskrivninger i året 74

Varemærker ultimo 33.946

Andre immaterielle aktiver 2.103
Ned-/afskrivninger 1.349

Andre immaterielle aktiver ultimo 754

Immaterielle aktiver, total 81.611

Nøgle og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 59.489
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -22.122
Balancesum 134.515
Andel immaterielle aktiver 61%
Overskudsgrad 16%
Egenkapitalforrentning 7%
Soliditetsgrad 44%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -16%

Notehenvisning 2009

Segmentinformationer Note 2, s. 69

Immaterielle aktiver Note 14, s. 79

Nedskrivningstest Note 15, s. 81

Virksomhedssammenslutning Note 30, s. 101

IFRS 3 2009

IFRS 3.66A-B Carlsberg har ikke foretaget opkøb i regnskabsåret.

IFRS 3.67A-I Som følge af ovenstående gør dette oplysningskrav sig ikke gældende.

IFRS 3.68 Se ovenfor (ingen virksomhedssammenslutninger i året).

IFRS 3.69 Se ovenfor (ingen virksomhedssammenslutninger i året).

IFRS 3.70A-B Se ovenfor (ingen virksomhedssammenslutninger i året).

IFRS 3.71 Ingen oplysning om opkøb efter balancedagen.

IFRS 3.72
Der er ingen oplysninger om fejlkorrektioner, andre reguleringer mv. vedrørende
virksomhedsopkøb tidligere år.

IFRS 3.73A-C Som følge af ovenstående, er der ingen redegørelser i årsregnskabet.

IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H
Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 14. Der er en mindre tilgang i året, der
vedr. køb af minoritetsaktionæreres aktieposter. Der er ingen tab ved
værdiforringelse oplyst. Valutakursreguleringer fremgår af noten og der er ingen
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øvrige reguleringer oplyst. Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets
afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes af være korrekt.

IAS 38 2009

IAS 38.118A-E

Det oplyses i note 14, forudsætningerne for at varemærker anses for at have en
ubestemmelig brugstid. Afskrivningsperioden for øvrige immaterielle aktiver findes
i regnskabspraksis. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af kategorierne er oplyst
sammen med akkumulerede afskrivninger i noten. En note, hvoraf hvilke poster
afskrivningerne fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side 79. En fuld
afstemning af den regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget. Der er
ingen oplysninger om internt oparbejdet immaterielle aktiver udover, at der
oplyses om driftsførsel af forskning og udvikling for 101 mio. kr.

IAS 38.119A-G

Varemærker og goodwill er vist særskilt. Ud over forudbetalinger, er alle øvrige
immaterielle aktiver er samlet i én gruppe. Dette giver mening, da deres
regnskabsmæssige værdi ultimo året er på 581 mio. kr., hvilket er uvæsentligt ifht.
de to øvrige kategorier.

IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E

Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Indledningsvist oplyses værdien, der vurderes at have
ubestemmelig brugstid. Carlsberg orienterer om, hvilke mærker det drejer sig om
og at de kan opretholdes, da der er tale om veletablerede mærker Ingen øvrige
immaterielle aktiver omfattet.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126 Ok oplyst, at der er driftsført for 101 mio. kr. Intet aktiveret.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2009

IAS 36.126A-D

Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Der er foretaget
mindre nedskrivninger på immaterielle aktiver i året og dette er korrekt oplyst for
hvert kategori. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen omvurderede aktiver, som
beskrevet ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.

IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G

Carlsberg har nedskrevet 37 mio. kr. på varemærker med bestemmelig brugstid i
perioden. Der oplyses om hvilke omstændigheder, der har medvirket til
nedskrivningen. Det er klart, hvilke CGU nedskrivningerne tilhører, da det
orienteres om, hvilke lande der er påvirket af nedskrivningen. Carlsberg har en kort
beskrivelse for hver CGU under noten for nedskrivningstest.

IAS 36.131A-B

Carlsberg oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke aktiver, der er påvirket af
nedskrivninger i regnskabsperioden og det samlede tab ved værdiforringelse. Der
er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke
behøves være oplysninger om manglende overholdelse.

IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.
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IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. Det er oplyst hvilke metoder, der er anvendt
for at opgøre genindvindingsværdien. Det oplyses i regnskabspraksis, at det som
hovedregel er nytteværdien der anvendes. Der oplyses meget begrænset om
primære forudsætninger der er lagt til grund for pengestrømsprognoser. Der står
i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for
pengestrømsprognoser for den periode, der er omfattet af de seneste
budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som
enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for"
og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af
den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, uanset om denne
eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i
overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet,
hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne
informationer". Ej opfyldt. Der oplyses hvilken periode ledelsen opgør
pengestrømsprognoserne pba. (3 år). Der er oplysninger om forventede vækstrate,
der baseres på den forventede inflation og herudover oplyses der om
diskonteringsrenten. Carlsberg har udarbejdet en følsomhedsanalyse for hver CGU
og oplyser, hvor meget diskonteringsrente eller vækstrate skal ændres for at det
ville føre til en nedskrivning på de respektive CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt
begrænset, hvor meget disse skal ændres før det ville medføre nedskrivning. Ingen
beløbsmæssige angivelser

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
Mindre mangler ifht. oplysningskravene.

11.4 Bilag 5 – Analysemodel 2010

Mio. kr. 2010

Omsætning 60.054
Resultat primær drift 10.249
Resultat 5.960
Carlsberg andel 5.351

Goodwill primo 46.928
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder 977
Øvrig til-/afgang 2.928
Nedskrivninger primo 17
Nedskrivninger i året -4

Goodwill ultimo 50.820

Varemærker primo 34.171
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder 58
Øvrig til-/afgang 2.184
Nedskrivninger primo 225
Nedskrivninger i året 344

Varemærker ultimo 35.844

Andre immaterielle aktiver 2.677
Ned-/afskrivninger 1.528

Andre immaterielle aktiver ultimo 1.149

Immaterielle aktiver, total 87.813

Nøgle og andre regnskabstal
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Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 69.629
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -18.184
Balancesum 144.232
Andel immaterielle aktiver 61%
Overskudsgrad 17%
Egenkapitalforrentning 9%
Soliditetsgrad 48%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -13%

Notehenvisning 2010

Segmentinformationer Note 2, s. 65

Immaterielle aktiver Note 14, s. 76

Nedskrivningstest Note 15, s. 78

Virksomhedssammenslutning Note 30, s. 98

IFRS 3 2010

IFRS 3.66A-B
Carlsberg har i regnskabsåret opnået fuld kontrol over to mindre asiatiske
bryggerier ved trinvis overtagelse.

IFRS 3.67A-I

Carlsberg oplyser i note 30 de overtagne selskaber navne, overtagelsesdato,
tilkøbte kapitalandele i procent og hovedaktivitet. Efterfølgende beskrives
aktiviteterne for de to overtagne virksomheder. Der oplyses intet om eventuelle
egenkapitalinstrumenter og det forventes derfor ikke at have indgået i
transaktionen. Kostprisen er oplyst for de to transaktioner i regnskabsåret og ingen
direkte købsomkostninger er oplyst. Ingen oplysninger om afhændede aktiviteter.
Det er for hver kategori oplyst, hvor meget der er indregnet på
overtagelsestidspunktet. Der er ingen overskydende beløb på
overtagelsestidspunktet. I note 14 vurderes det, at oplysningskrav H er opfyldt ved
beskrivelse af de immaterielle aktiver der er indregnet ud over goodwill. Forhold
vedrørende indregningen af beskrevet og hvorfor beløbet forventes at levere
synergier til selskabet. Oplysninger om de opkøbte aktiviteters driftspåvirkning er
også givet i noten.

IFRS 3.68 Opfyldt.

IFRS 3.69

Carlsberg oplyser, at opgørelsen er afsluttet for den ene
virksomhedssammenslutning, men at der for virksomhedssammenslutningen
foretaget i 4. kvartal stadigvæk er en opgørelse i gang. Carlsberg oplyser ingen
forklaring på at opgørelsen ikke er afsluttet, hvilket er en mangel ifht.
oplysningskravet.

IFRS 3.70A-B

Carlsberg oplyser korrekt om, at den sammensluttende virksomheds resultat og
omsætning er fuldt indregnet i året. "Akkvisitionen af Wusu Xinjiang Beer Group
blev gennemført 1. januar 2010, og virksomhedens resultat er derfor medtaget i de
præsenterede tal for Gruppen."

IFRS 3.71 Ingen oplysning om opkøb efter balancedagen.

IFRS 3.72
Er korrekt oplyst på side 98, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår.

IFRS 3.73A-C
Er korrekt oplyst på side 98, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår. På side 99 fremgår de overtagne aktiver og
forpligtelser. Ingen informationer om fejlkorrektioner.

IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H

Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 14. Der er flere tilgang i året, der vedr.
trinvise overtagelser. Der er ingen tab ved værdiforringelse oplyst.
Valutakursreguleringer fremgår af noten og der er ingen øvrige reguleringer oplyst.
Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes af være korrekt.

IAS 38 2010

IAS 38.118A-E
Det oplyses i note 14, forudsætningerne for at varemærker anses for at have en
ubestemmelig brugstid. Afskrivningsperioden for øvrige immaterielle aktiver findes
i regnskabspraksis. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af kategorierne er oplyst
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sammen med akkumulerede afskrivninger i noten. En note, hvoraf hvilke poster
afskrivningerne fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side 76. En fuld
afstemning af den regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget. Der er
ingen oplysninger om internt oparbejdet immaterielle aktiver udover, at der
oplyses om driftsførsel af forskning og udvikling for 109 mio. kr.

IAS 38.119A-G

Varemærker og goodwill er vist særskilt. Ud over forudbetalinger, er alle øvrige
immaterielle aktiver er samlet i én gruppe. Dette giver mening, da deres
regnskabsmæssige værdi ultimo året er på 715 mio. kr., hvilket er uvæsentligt ifht.
de to øvrige kategorier.

IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E

Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Indledningsvist oplyses værdien, der vurderes at have
ubestemmelig brugstid. Carlsberg orienterer om, hvilke mærker det drejer sig om
og at de kan opretholdes, da der er tale om veletablerede mærker Ingen øvrige
immaterielle aktiver omfattet.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126 Ok oplyst, at der er driftsført for 109 mio. kr. Intet aktiveret.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2010

IAS 36.126A-D

Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Der er foretaget
nedskrivninger på immaterielle aktiver i året og dette er korrekt oplyst for hvert
kategori. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen omvurderede aktiver, som beskrevet
ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.

IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G

Carlsberg har nedskrevet 300 mio. kr. på varemærker med ubestemmelig brugstid i
perioden. Der oplyses om hvilke omstændigheder, der har medvirket til
nedskrivningen. Det fremgår af noten for segmentoplysninger, hvor meget hver
CGU er påvirket af årets nedskrivninger. Carlsberg har en kort beskrivelse for hver
CGU under noten for nedskrivningstest.

IAS 36.131A-B

Carlsberg oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke aktiver, der er påvirket af
nedskrivninger i regnskabsperioden og det samlede tab ved værdiforringelse. Der
er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke
behøves være oplysninger om manglende overholdelse.

IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.

IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. I 2010 har Carlsberg opdelt CGU'erne for
Vesteuropa Asien en række yderligere under CGU'er. Det er oplyst hvilke metoder,
der er anvendt for at opgøre genindvindingsværdien. Goodwill opgøres pba. af
nytteværdien og varemærker opgøres pba. "Relief from royalty", hvilket også er en
opgørelsesmetoder baseret på fremtidige frie pengestrømme. Der oplyses meget
begrænset om primære forudsætninger der er lagt til grund for
pengestrømsprognoser. Der står i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning,
som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er
omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er
de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er
mest følsom over for" og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens
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metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer
eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer
og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere
erfaringer eller eksterne informationer". Ej opfyldt. Der oplyses hvilken periode
ledelsen opgør pengestrømsprognoserne pba. (3 år). Der er oplysninger om
forventede vækstrate, der baseres på den forventede inflation og herudover
oplyses der om diskonteringsrenten. Carlsberg har udarbejdet en
følsomhedsanalyse for hver CGU og oplyser, hvor meget diskonteringsrente eller
vækstrate skal ændres for at det ville føre til en nedskrivning på de respektive
CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt begrænset, hvor meget disse skal ændres før
det ville medføre nedskrivning. Ingen beløbsmæssige angivelser.
Følsomhedsanalysen er ændret lidt 2010. Tidligere er der oplyst om følsomhed
pr. region, hvilket i år blot er nævnt generelt.

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
Mindre mangler ifht. oplysningskravene.

11.5 Bilag 6 – Analysemodel 2011

Mio. kr. 2011

Omsætning 63.561
Resultat primær drift 9.816
Resultat 5.692
Carlsberg andel 5.149

Goodwill primo 50.791
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder 2.712
Øvrig til-/afgang -401
Nedskrivninger primo 13
Nedskrivninger i året 92

Goodwill ultimo 52.997

Varemærker primo 36.413
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder 237
Øvrig til-/afgang -709
Nedskrivninger primo 569
Nedskrivninger i året 501

Varemærker ultimo 34.871

Andre immaterielle aktiver 3.180
Ned-/afskrivninger 2.007

Andre immaterielle aktiver ultimo 1.173

Immaterielle aktiver, total 89.041

Nøgle og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 71.629
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -17.412
Balancesum 147.714
Andel immaterielle aktiver 60%
Overskudsgrad 15%
Egenkapitalforrentning 8%
Soliditetsgrad 48%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -12%
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Notehenvisning 2011

Segmentinformationer Note 2, s. 63

Immaterielle aktiver Note 14, s. 75

Nedskrivningstest Note 15, s. 77

Virksomhedssammenslutning Note 30, 96

IFRS 3 2011

IFRS 3.66A-B
Carlsberg har i regnskabsåret opnået fuld kontrol over to mindre asiatiske
bryggerier ved trinvis overtagelse.

IFRS 3.67A-I

Carlsberg oplyser i note 30 de overtagne selskaber navne, overtagelsesdato,
tilkøbte kapitalandele i procent og hovedaktivitet. Efterfølgende beskrives
aktiviteterne for de to overtagne virksomheder. Der oplyses intet om eventuelle
egenkapitalinstrumenter og det forventes derfor ikke at have indgået i
transaktionen. Kostprisen er oplyst for de to transaktionerne i regnskabsåret og
ingen direkte købsomkostninger er oplyst. Ingen oplysninger om afhændede
aktiviteter. Det er for hver kategori oplyst, hvor meget der er indregnet på
overtagelsestidspunktet. Der er ingen overskydende beløb på
overtagelsestidspunktet. I note 14 vurderes det, at oplysningskrav H er opfyldt ved
beskrivelse af de immaterielle aktiver der er indregnet ud over goodwill. Forhold
vedrørende indregningen af beskrevet og hvorfor beløbet forventes at levere
synergier til selskabet. Oplysninger om de opkøbte aktiviteters driftspåvirkning er
også givet i noten.

IFRS 3.68 Opfyldt.

IFRS 3.69

Carlsberg oplyser, at opgørelsen er afsluttet for den ene
virksomhedssammenslutning, men at der for virksomhedssammenslutningen
foretaget i 4. kvartal stadigvæk er en opgørelse i gang. Carlsberg oplyser ingen
forklaring på at opgørelsen ikke er afsluttet, hvilket er en mangel ifht.
oplysningskravet.

IFRS 3.70A-B
Carlsberg oplyser korrekt om den sammensluttende virksomheds resultat, men
ikke om omsætningen. De har ikke gennemført indregningen i året. Det må anses
for at være mangel.

IFRS 3.71 Ingen oplysning om opkøb efter balancedagen.

IFRS 3.72
Er korrekt oplyst på side 96, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår.

IFRS 3.73A-C
Er korrekt oplyst på side 96, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår. På side 97 fremgår de overtagne aktiver og
forpligtelser. Ingen informationer om fejlkorrektioner.

IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H

Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 14. Der er flere tilgang i året, der vedr.
trinvise overtagelser. Der er endvidere oplyst om tab ved værdiforringelse.
Valutakursreguleringer fremgår af noten og der er en række øvrige reguleringer
oplyst. Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes af være korrekt.

IAS 38 2011

IAS 38.118A-E

Det oplyses i note 14, forudsætningerne for at varemærker anses for at have en
ubestemmelig brugstid. Afskrivningsperioden for øvrige immaterielle aktiver findes
i regnskabspraksis. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af kategorierne er oplyst
sammen med akkumulerede afskrivninger i noten. En note, hvoraf hvilke poster
afskrivningerne fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side 75. En fuld
afstemning af den regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget. Der er
ingen oplysninger om internt oparbejdet immaterielle aktiver udover, at der
oplyses om driftsførsel af forskning og udvikling for 119 mio. kr.

IAS 38.119A-G

Varemærker og goodwill er vist særskilt. Ud over forudbetalinger, er alle øvrige
immaterielle aktiver er samlet i én gruppe. Dette giver mening, da deres
regnskabsmæssige værdi ultimo året er på 376 mio. kr., hvilket er uvæsentligt ifht.
de to øvrige kategorier.
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IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E

Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Indledningsvist oplyses værdien, der vurderes at have
ubestemmelig brugstid. Carlsberg orienterer ikke om, hvilke mærker det drejer
sig om og at de kan opretholdes, hvilket er en ændring i forhold til tidligere år.
Det nævnes dog stadigvæk, at der er tale om veletablerede mærker Ingen øvrige
immaterielle aktiver omfattet.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126 Ok oplyst, at der er driftsført for 119 mio. kr. Intet aktiveret.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2011

IAS 36.126A-D

Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Der er foretaget
nedskrivninger på immaterielle aktiver i året og dette er korrekt oplyst for hvert
kategori. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen omvurderede aktiver, som beskrevet
ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.

IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G

Carlsberg har nedskrevet 91 mio. kr. på goodwill, 198 mio. kr. på varemærker med
bestemmelig brugstid og 252 mio.kr. på varemærker med ubestemmelig brugstid i
perioden. Der oplyses om hvilke omstændigheder, der har medvirket til
nedskrivningen. Det fremgår af noten for segmentoplysninger, hvor meget hver
CGU er påvirket af årets nedskrivninger. Carlsberg har en kort beskrivelse for hver
CGU under noten for nedskrivningstest.

IAS 36.131A-B

Carlsberg oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke aktiver, der er påvirket af
nedskrivninger i regnskabsperioden og det samlede tab ved værdiforringelse. Der
er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke
behøves være oplysninger om manglende overholdelse.

IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.

IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. Fra 2010 har Carlsberg opdelt CGU'erne for
Vesteuropa Asien en række yderligere under CGU'er. Det er oplyst hvilke metoder,
der er anvendt for at opgøre genindvindingsværdien. Goodwill opgøres pba. af
nytteværdien og varemærker opgøres pba. "Relief from royalty", hvilket også er en
opgørelsesmetoder baseret på fremtidige frie pengestrømme. Der oplyses meget
begrænset om primære forudsætninger der er lagt til grund for
pengestrømsprognoser. Der står i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning,
som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er
omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er
de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er
mest følsom over for" og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens
metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer
eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer
og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere
erfaringer eller eksterne informationer". Ej opfyldt. Der oplyses hvilken periode
ledelsen opgør pengestrømsprognoserne pba. (3 år). Der er oplysninger om
forventede vækstrate, der baseres på den forventede inflation og herudover
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oplyses der om diskonteringsrenten. Carlsberg har udarbejdet en
følsomhedsanalyse for hver CGU og oplyser, hvor meget diskonteringsrente eller
vækstrate skal ændres for at det ville føre til en nedskrivning på de respektive
CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt begrænset, hvor meget disse skal ændres før
det ville medføre nedskrivning. Ingen beløbsmæssige angivelser.
Følsomhedsanalysen er sammenlignelig med den i 2010.

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
Mindre mangler ifht. oplysningskravene.

11.6 Bilag 7 – Analysemodel 2012

Mio. kr. 2012

Omsætning 67.201
Resultat primær drift 9.793
Resultat 6.245
Carlsberg andel 5.607

Goodwill primo 53.102
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang 908
Nedskrivninger primo 105
Nedskrivninger i året -9

Goodwill ultimo 53.914

Varemærker primo 35.941
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang 1.102
Nedskrivninger primo 1.070
Nedskrivninger i året 46

Varemærker ultimo 35.927

Andre immaterielle aktiver 3.512
Ned-/afskrivninger 2.137

Andre immaterielle aktiver ultimo 1.375

Immaterielle aktiver, total 91.216

Nøgle og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 73.650
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -17.566
Balancesum 153.965
Andel immaterielle aktiver 59%
Overskudsgrad 15%
Egenkapitalforrentning 8%
Soliditetsgrad 48%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -11%

Notehenvisning 2012

Segmentinformationer Note 2, s. 71

Immaterielle aktiver Note 14, s. 83

Nedskrivningstest Note 15, s. 85

Virksomhedssammenslutning Note 30, s. 104

IFRS 3 2012

IFRS 3.66A-B Carlsberg har ikke foretaget opkøb i regnskabsåret.

IFRS 3.67A-I Som følge af ovenstående gør dette oplysningskrav sig ikke gældende.
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IFRS 3.68 Se ovenfor (ingen virksomhedssammenslutninger i året).

IFRS 3.69 Se ovenfor (ingen virksomhedssammenslutninger i året).

IFRS 3.70A-B Se ovenfor (ingen virksomhedssammenslutninger i året).

IFRS 3.71 Ingen oplysning om opkøb efter balancedagen.

IFRS 3.72
Der er ingen oplysninger om fejlkorrektioner, andre reguleringer mv. vedrørende
virksomhedsopkøb tidligere år.

IFRS 3.73A-C Som følge af ovenstående, er der ingen redegørelser i årsregnskabet.

IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H

Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 14. Der er en mindre tilgang i året, der
vedr. køb af minoritetsaktionærnes aktieposter. Der er ingen tab ved
værdiforringelse oplyst. Valutakursreguleringer fremgår af noten og der er ingen
øvrige reguleringer oplyst. Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets
afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes af være korrekt.

IAS 38 2012

IAS 38.118A-E

Det oplyses i note 14, forudsætningerne for at varemærker anses for at have en
ubestemmelig brugstid. Afskrivningsperioden for øvrige immaterielle aktiver findes
i regnskabspraksis. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af kategorierne er oplyst
sammen med akkumulerede afskrivninger i noten. En note, hvoraf hvilke poster
afskrivningerne fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side 83. En fuld
afstemning af den regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget. Der er
ingen oplysninger om internt oparbejdet immaterielle aktiver udover, at der
oplyses om driftsførsel af forskning og udvikling for 96 mio. kr.

IAS 38.119A-G

Varemærker og goodwill er vist særskilt. Ud over aktiver under udvikling, er alle
øvrige immaterielle aktiver er samlet i én gruppe. Aktiver under udvikling blev
tidligere år kaldt "forudbetalinger". Dette giver ikke fuld mening. Det giver
mening at øvrige aktiver er samlet i en gruppe, da deres regnskabsmæssige værdi
ultimo året er på 284 mio. kr., hvilket er uvæsentligt ifht. de to øvrige kategorier.

IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E

Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Indledningsvist oplyses værdien, der vurderes at have
ubestemmelig brugstid. Carlsberg orienterer ikke om, hvilke mærker det drejer sig
om og at de kan opretholdes. Det nævnes dog stadigvæk, at der er tale om
veletablerede mærker Ingen øvrige immaterielle aktiver omfattet.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126 Ok oplyst, at der er driftsført for 96 mio. kr. Intet aktiveret.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2012

IAS 36.126A-D

Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Der er foretaget
mindre nedskrivninger på immaterielle aktiver i året og dette er korrekt oplyst for
hvert kategori. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen omvurderede aktiver, som
beskrevet ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.
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IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G

Carlsberg har nedskrevet 39 mio. kr. på immaterielle aktiver i perioden. Der oplyses
om hvilke omstændigheder, der har medvirket til nedskrivningen. Det fremgår af
noten for segmentoplysninger, hvor meget hver CGU er påvirket af årets
nedskrivninger. Carlsberg har en kort beskrivelse for hver CGU under noten for
nedskrivningstest.

IAS 36.131A-B

Carlsberg oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke aktiver, der er påvirket af
nedskrivninger i regnskabsperioden og det samlede tab ved værdiforringelse. Der
er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke
behøves være oplysninger om manglende overholdelse.

IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.

IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. Fra 2010 har Carlsberg opdelt CGU'erne for
Vesteuropa Asien en række yderligere under CGU'er. Det er oplyst hvilke metoder,
der er anvendt for at opgøre genindvindingsværdien. Goodwill opgøres pba. af
nytteværdien og varemærker opgøres pba. "Relief from royalty", hvilket også er en
opgørelsesmetoder baseret på fremtidige frie pengestrømme. Der oplyses meget
begrænset om primære forudsætninger der er lagt til grund for
pengestrømsprognoser. Der står i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning,
som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er
omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er
de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er
mest følsom over for" og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens
metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer
eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer
og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere
erfaringer eller eksterne informationer". Der er dog udfyldt mere end tidligere år.
Der oplyses hvilken periode ledelsen opgør pengestrømsprognoserne pba. (3 år).
Der er oplysninger om forventede vækstrate, der baseres på den forventede
inflation og herudover oplyses der om diskonteringsrenten. Carlsberg har
udarbejdet en følsomhedsanalyse for hver CGU og oplyser, hvor meget
diskonteringsrente eller vækstrate skal ændres for at det ville føre til en
nedskrivning på de respektive CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt begrænset,
hvor meget disse skal ændres før det ville medføre nedskrivning. Ingen
beløbsmæssige angivelser. Følsomhedsanalysen er sammenlignelig med den i
2010.

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
Mindre mangler ifht. oplysningskravene.

11.7 Bilag 8 – Analysemodel 2013

Mio. kr. 2013

Omsætning 66.552
Resultat primær drift 9.844
Resultat 5.951
Carlsberg andel 5.471

Goodwill primo 54.010
Tilgang ved køb af virksomheder 5.982
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -2.884
Nedskrivninger primo 96
Nedskrivninger i året -20
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Goodwill ultimo 57.032

Varemærker primo 37.043
Tilgang ved køb af virksomheder 106
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -3.115
Nedskrivninger primo 1.116
Nedskrivninger i året 155

Varemærker ultimo 32.763

Andre immaterielle aktiver 4.273
Ned-/afskrivninger 2.173

Andre immaterielle aktiver ultimo 2.100

Immaterielle aktiver, total 91.895

Nøgle og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 71.499
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -20.396
Balancesum 151.138
Andel immaterielle aktiver 61%
Overskudsgrad 15%
Egenkapitalforrentning 8%
Soliditetsgrad 47%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -13%

Notehenvisning 2013

Segmentinformationer Note 1.2, s. 62

Immaterielle aktiver Note 2.4, s. 80

Nedskrivningstest Note 2.3, s. 75

Virksomhedssammenslutning Note 5, s. 105

IFRS 3 2013

IFRS 3.66A-B
Carlsberg har i regnskabs året opnået fuld kontrol over et stort Kinesisk bryggeri og
en række mindre enheder - alle ved trinvis overtagelse.

IFRS 3.67A-I

Carlsberg oplyser i note 5.1 de overtagne selskaber navne, overtagelsesdato,
tilkøbte kapitalandele i procent og hovedaktivitet. Efterfølgende beskrives
aktiviteterne for de to overtagne virksomheder. Der oplyses intet om eventuelle
egenkapitalinstrumenter og det forventes derfor ikke at have indgået i
transaktionen. Kostprisen er oplyst for de to transaktioner i regnskabsåret og ingen
direkte købsomkostninger er oplyst. Ingen oplysninger om afhændede aktiviteter.
Det er for hver kategori oplyst, hvor meget der er indregnet på
overtagelsestidspunktet. Der er ingen overskydende beløb på
overtagelsestidspunktet. I note 2.3 vurderes det, at oplysningskrav H er opfyldt ved
beskrivelse af de immaterielle aktiver der er indregnet ud over goodwill. Forhold
vedrørende indregningen af beskrevet og hvorfor beløbet forventes at levere
synergier til selskabet. Oplysninger om de opkøbte aktiviteters driftspåvirkning er
også givet i noten.

IFRS 3.68 Opfyldt. Chonqing er vist særskilt og resten i en boks "other".

IFRS 3.69
Carlsberg oplyser, at Chongqing sammenslutningen stadig er i gang og vil afsluttes
inden for 12 mdr. jf. IFRS 3. Dette er korrekt, men der skal gives en bekskrivelse af,
hvorfor det ikke er afsluttet endnu og er derfor en mangel.

IFRS 3.70A-B

Det fremgår ikke af noten om omsætning og resultat er indregnet eller, at det ikke
har været praktisk muligt. Det kan derfor ikke fastlås, om indregningen er
medtaget eller ikke. Af oplysningsmæssige grunde, havde det være hensigtmæssigt
og fastholde de tidligere års formulering i noten.

IFRS 3.71 Ingen oplysning om opkøb efter balancedagen.

IFRS 3.72
Er korrekt oplyst på side 109, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår.

IFRS 3.73A-C
Er korrekt oplyst på side 109, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår. På side 106 fremgår de overtagne aktiver og
forpligtelser. Ingen informationer om fejlkorrektioner.
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IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H

Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 2.4. Der er en større tilgang i året, der
vedr. tilgange ved trinvise overtagelse aktieposter. Der er ingen tab ved
værdiforringelse oplyst. Valutakursreguleringer fremgår af noten og der er ingen
øvrige reguleringer oplyst. Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets
afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes af være korrekt.

IAS 38 2013

IAS 38.118A-E

Det oplyses i note 2.4, meget kort forudsætningerne for at varemærker anses for
at have en ubestemmelig brugstid. Afskrivningsperioden for øvrige immaterielle
aktiver findes i regnskabspraksis på side 84. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af
kategorierne er oplyst sammen med akkumulerede afskrivninger i noten. En note,
hvoraf hvilke poster afskrivningerne fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side
83. En fuld afstemning af den regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget.
De tidligere forudbetalinger er nu "aktiver under udvikling" og udgør et beløb på
1.388 mio. kr. jf. side 82.

IAS 38.119A-G

Varemærker og goodwill er vist særskilt. Alle øvrige immaterielle aktiver er i år
samlet til én gruppe. Deres regnskabsmæssige værdi ultimo året er på 2.521 mio.
kr. (restated i 2014 regnskabet). Det oplyses i teksten efterfølgende, hvilke større
underliggende kategorier, der indgår i den sammendragede kategori.

IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E

Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Indledningsvist oplyses værdien, der vurderes at have
ubestemmelig brugstid. Carlsberg orienterer stadig ikke om, hvilke mærker det
drejer sig om og at de kan opretholdes. Det nævnes dog stadigvæk, at der er tale
om veletablerede mærker Ingen øvrige immaterielle aktiver omfattet. Denne del
fremgår i år af nedskrivningsnoten, hvor det tidligere har været oplyst i noten for
anlægsaktiverne.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126
Carlsberg har rykket denne del ned i noten under vareforbrug noten, der er
driftsført forskning og udvikling for 99 mio. kr. i året.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2013

IAS 36.126A-D

Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Der er foretaget
nedskrivninger på immaterielle aktiver i året og dette er korrekt oplyst for hvert
kategori. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen omvurderede aktiver, som beskrevet
ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.

IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G

Carlsberg har ikke nedskrevet på goodwill i perioden, der er nedskrevet 18 mio. kr.
på varemærker med bestemmelig brugstid og 182 mio.kr. på varemærker med
ubestemmelig brugstid i perioden. Der oplyses om hvilke omstændigheder, der har
medvirket til nedskrivningen. Det fremgår af noten for segmentoplysninger, hvor
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meget hver CGU er påvirket af årets nedskrivninger. Carlsberg har en kort
beskrivelse for hver CGU under noten for nedskrivningstest.

IAS 36.131A-B

Carlsberg oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke aktiver, der er påvirket af
nedskrivninger i regnskabsperioden og det samlede tab ved værdiforringelse. Der
er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke
behøves være oplysninger om manglende overholdelse.

IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.

IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. Fra 2010 har Carlsberg opdelt CGU'erne for
Vesteuropa Asien en række yderligere under CGU'er. Det er oplyst hvilke metoder,
der er anvendt for at opgøre genindvindingsværdien. Goodwill opgøres pba. af
nytteværdien og varemærker opgøres pba. "Relief from royalty", hvilket også er en
opgørelsesmetoder baseret på fremtidige frie pengestrømme. Der oplyses meget
begrænset om primære forudsætninger der er lagt til grund for
pengestrømsprognoser. Der står i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning,
som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er
omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er
de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er
mest følsom over for" og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens
metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer
eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer
og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere
erfaringer eller eksterne informationer". Der er dog udfyldt mere end tidligere år.
Der oplyses hvilken periode ledelsen opgør pengestrømsprognoserne pba. (3 år).
Der er oplysninger om forventede vækstrate, der baseres på den forventede
inflation og herudover oplyses der om diskonteringsrenten. Carlsberg har
udarbejdet en følsomhedsanalyse for hver CGU og oplyser, hvor meget
diskonteringsrente eller vækstrate skal ændres for at det ville føre til en
nedskrivning på de respektive CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt begrænset,
hvor meget disse skal ændres før det ville medføre nedskrivning. Ingen
beløbsmæssige angivelser. Følsomhedsanalysen er sammenlignelig med den i
2010.

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
Mindre mangler ifht. oplysningskravene.

11.8 Bilag 9 – Analysemodel 2014

Mio. kr. 2014

Omsætning 64.506
Resultat primær drift 9.230
Resultat 4.938
Carlsberg andel 4.414

Goodwill primo 57.239
Tilgang ved køb af virksomheder 1.443
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -6.062
Nedskrivninger primo 73
Nedskrivninger i året 1

Goodwill ultimo 52.546

Varemærker primo 35.800
Tilgang ved køb af virksomheder -
Trinvise overtagelser af virksomheder -
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Øvrig til-/afgang -8.739
Nedskrivninger primo 1.251
Nedskrivninger i året -206

Varemærker ultimo 26.016

Andre immaterielle aktiver 5.299
Ned-/afskrivninger 2.107

Andre immaterielle aktiver ultimo 3.192

Immaterielle aktiver, total 81.754

Nøgle og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 55.997
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -25.757
Balancesum 136.983
Andel immaterielle aktiver 60%
Overskudsgrad 14%
Egenkapitalforrentning 9%
Soliditetsgrad 41%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -19%

Notehenvisning 2014

Segmentinformationer Note 1.2, s. 72

Immaterielle aktiver Note 2.4, s. 90

Nedskrivningstest Note 2.3, s. 85

Virksomhedssammenslutning Note 5, s. 114

IFRS 3 2014

IFRS 3.66A-B
Carlsberg har i regnskabsåret opnået fuld kontrol over et stort Kinesisk bryggeri og
en række mindre enheder - alle ved trinvis overtagelse.

IFRS 3.67A-I

Carlsberg oplyser i note 5.1 de overtagne selskaber navne, overtagelsesdato,
tilkøbte kapitalandele i procent og hovedaktivitet. Efterfølgende beskrives
aktiviteterne for de to overtagne virksomheder. Der oplyses intet om eventuelle
egenkapitalinstrumenter og det forventes derfor ikke at have indgået i
transaktionen. Kostprisen er oplyst for de to transaktioner i regnskabsåret og ingen
direkte købsomkostninger er oplyst. Ingen oplysninger om afhændede aktiviteter.
Det er for hver kategori oplyst, hvor meget der er indregnet på
overtagelsestidspunktet. Der er ingen overskydende beløb på
overtagelsestidspunktet. I note 2.3 vurderes det, at oplysningskrav H er opfyldt ved
beskrivelse af de immaterielle aktiver der er indregnet ud over goodwill. Forhold
vedrørende indregningen af beskrevet og hvorfor beløbet forventes at levere
synergier til selskabet. Oplysninger om de opkøbte aktiviteters driftspåvirkning er
også givet i noten.

IFRS 3.68 Opfyldt. Chonqing er vist særskilt og resten i en boks "other".

IFRS 3.69
Carlsberg oplyser, at Chongqing sammenslutningen stadig er i gang og vil afsluttes
inden for 12 mdr. jf. IFRS 3. Dette er korrekt, men der skal gives en bekskrivelse af,
hvorfor det ikke er afsluttet endnu og er derfor en mangel.

IFRS 3.70A-B

Det fremgår ikke af noten om omsætning og resultat er indregnet eller, at det ikke
har været praktisk muligt. Det kan derfor ikke fastlås, om indregningen er
medtaget eller ikke. Af oplysningsmæssige grunde, havde det være
hensigtsmæssigt og fastholde de tidligere års formulering i noten.

IFRS 3.71 Ingen oplysning om opkøb efter balancedagen.

IFRS 3.72
Er korrekt oplyst på side 119, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår.

IFRS 3.73A-C
Er korrekt oplyst på side 119, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår. På side 115 fremgår de overtagne aktiver og
forpligtelser. Ingen informationer om fejlkorrektioner.

IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H
Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 2.4. Der er en større tilgang i året, der
vedr. tilgange ved trinvise overtagelse aktieposter. Der er ingen tab ved
værdiforringelse oplyst. Valutakursreguleringer fremgår af noten og der er ingen
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øvrige reguleringer oplyst. Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets
afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes af være korrekt.

IAS 38 2014

IAS 38.118A-E

Det oplyses i note 2.4, meget kort forudsætningerne for at varemærker anses for
at have en ubestemmelig brugstid. Afskrivningsperioden for øvrige immaterielle
aktiver findes i regnskabspraksis på side 94. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af
kategorierne er oplyst sammen med akkumulerede afskrivninger i noten. En note,
hvoraf hvilke poster afskrivningerne fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side
92. En fuld afstemning af den regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget.
De tidligere forudbetalinger er nu "aktiver under udvikling" og udgør et beløb på
1.330 mio. kr. jf. side 92.

IAS 38.119A-G

Varemærker og goodwill er vist særskilt. Alle aktiver er i lighed med sidste år
samlet til én gruppe. Deres regnskabsmæssige værdi ultimo året er på 3.192 mio.
kr. Det oplyses i teksten efterfølgende, hvilke større underliggende kategorier, der
indgår i den sammendragede kategori.

IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E

Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Indledningsvist oplyses værdien, der vurderes at have
ubestemmelig brugstid. Carlsberg orienterer stadig ikke om, hvilke mærker det
drejer sig om og at de kan opretholdes. Det nævnes dog stadigvæk, at der er tale
om veletablerede mærker Ingen øvrige immaterielle aktiver omfattet. Denne del
fremgår i år af nedskrivningsnoten, hvor det tidligere har været oplyst i noten for
anlægsaktiverne.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126
Carlsberg har rykket denne del ned i noten under vareforbrug noten, der er
driftsført forskning og udvikling for 85 mio. kr. i året.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2014

IAS 36.126A-D

Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Der er foretaget
nedskrivninger på immaterielle aktiver i året og dette er korrekt oplyst for hvert
kategori. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen omvurderede aktiver, som beskrevet
ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.

IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G

Carlsberg har nedskrevet 35 mio. kr. på immaterielle aktiver (varemærker) i
perioden. Der oplyses om hvilke omstændigheder, der har medvirket til
nedskrivningen. Det fremgår af noten for segmentoplysninger, hvor meget hver
CGU er påvirket af årets nedskrivninger. Carlsberg har en kort beskrivelse for hver
CGU under noten for nedskrivningstest.

IAS 36.131A-B

Carlsberg oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke aktiver, der er påvirket af
nedskrivninger i regnskabsperioden og det samlede tab ved værdiforringelse. Der
er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke
behøves være oplysninger om manglende overholdelse.
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IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.

IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. Fra 2010 har Carlsberg opdelt CGU'erne for
Vesteuropa Asien en række yderligere under CGU'er. Det er oplyst hvilke metoder,
der er anvendt for at opgøre genindvindingsværdien. Goodwill opgøres pba. af
nytteværdien og varemærker opgøres pba. "Relief from royalty", hvilket også er en
opgørelsesmetoder baseret på fremtidige frie pengestrømme. Der oplyses meget
begrænset om primære forudsætninger der er lagt til grund for
pengestrømsprognoser. Der står i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning,
som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er
omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er
de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er
mest følsom over for" og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens
metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer
eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer
og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere
erfaringer eller eksterne informationer". Der er dog udfyldt mere end tidligere år.
Der oplyses hvilken periode ledelsen opgør pengestrømsprognoserne pba. (3 år).
Der er oplysninger om forventede vækstrate, der baseres på den forventede
inflation og herudover oplyses der om diskonteringsrenten. Carlsberg har
udarbejdet en følsomhedsanalyse for hver CGU og oplyser, hvor meget
diskonteringsrente eller vækstrate skal ændres for at det ville føre til en
nedskrivning på de respektive CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt begrænset,
hvor meget disse skal ændres før det ville medføre nedskrivning. Ingen
beløbsmæssige angivelser. Følsomhedsanalysen er sammenlignelig med den i
2010.

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
Mindre mangler ifht. oplysningskravene.

11.9 Bilag 10 – Analysemodel 2015

Mio. kr. 2015

Omsætning 65.354
Resultat primær drift 8.457
Resultat -2.582
Carlsberg andel -2.926

Goodwill primo 52.937
Tilgang ved køb af virksomheder 238
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -1.053
Nedskrivninger primo 74
Nedskrivninger i året 1.778

Goodwill ultimo 50.270

Varemærker primo 27.153
Tilgang ved køb af virksomheder 100
Trinvise overtagelser af virksomheder -
Øvrig til-/afgang -2.251
Nedskrivninger primo 1.045
Nedskrivninger i året 4.255

Varemærker ultimo 19.702

Andre immaterielle aktiver 5.994
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Ned-/afskrivninger 3.046

Andre immaterielle aktiver ultimo 2.948

Immaterielle aktiver, total 72.920

Nøgle og andre regnskabstal

Egenkapital (inkl. minoritetsaktionærer) 47.231
Egenkapital ex. Immaterielle aktiver -25.689
Balancesum 124.901
Andel immaterielle aktiver 58%
Overskudsgrad 13%
Egenkapitalforrentning -5%
Soliditetsgrad 38%
Soliditetsgrad ex. Immaterielle aktiver -21%

Notehenvisning 2015

Segmentinformationer Note 1.2, s. 66

Immaterielle aktiver Note 2.4, s. 85

Nedskrivningstest Note 2.3, 79

Virksomhedssammenslutning Note 5, s. 109

IFRS 3 2015

IFRS 3.66A-B Carlsberg har købt det græske bryggeri Olympic Brewery SA i 2015.

IFRS 3.67A-I

Carlsberg oplyser i note 5.1 de overtagne selskaber navne, overtagelsesdato,
tilkøbte kapitalandele i procent og hovedaktivitet. Efterfølgende beskrives
aktiviteterne for de to overtagne virksomheder. Der oplyses intet om eventuelle
egenkapitalinstrumenter og det forventes derfor ikke at have indgået i
transaktionen. Kostprisen er oplyst for transaktionen i regnskabsåret og ingen
direkte købsomkostninger er oplyst. Ingen oplysninger om afhændede aktiviteter.
Det er for hver kategori oplyst, hvor meget der er indregnet på
overtagelsestidspunktet. Der er ingen overskydende beløb på
overtagelsestidspunktet. I note 2.3 vurderes det, at oplysningskrav H er opfyldt ved
beskrivelse af de immaterielle aktiver der er indregnet ud over goodwill. Forhold
vedrørende indregningen af beskrevet og hvorfor beløbet forventes at levere
synergier til selskabet. Oplysninger om de opkøbte aktiviteters driftspåvirkning er
også givet i noten.

IFRS 3.68 Kun et opkøb i året.

IFRS 3.69
Carlsberg oplyser, at sammenslutningen stadig er i gang og vil afsluttes inden for
12 mdr. jf. IFRS 3. Dette er korrekt, men der skal gives en bekskrivelse af, hvorfor
det ikke er afsluttet endnu og er derfor en mangel.

IFRS 3.70A-B

Det fremgår ikke af noten om omsætning og resultat er indregnet eller, at det ikke
har været praktisk muligt. Det kan derfor ikke fastlås, om indregningen er
medtaget eller ikke. Af oplysningsmæssige grunde, havde det være
hensigtsmæssigt og fastholde de tidligere års formulering i noten.

IFRS 3.71 Ingen oplysning om opkøb efter balancedagen.

IFRS 3.72
Er korrekt oplyst på side 115, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår.

IFRS 3.73A-C
Er korrekt oplyst på side 115, hvor de forskellige reguleringer for hver
virksomhedssammenslutning fremgår. På side 110 fremgår de overtagne aktiver og
forpligtelser. Ingen informationer om fejlkorrektioner.

IFRS 3.74
Dette oplysningskrav vurderes at være overholdt alle år, da der i
overensstemmelse med IFRS 3 er opstillet en anlægsnote for goodwill.

IFRS 3.75A-H

Bruttoværdien af goodwill er oplyst i note 2.4. Der en mindre tilgang vedr. opkøbet
ovenfor i året Der er tab ved værdiforringelse på 1,8 mia. kr. og
valutakursreguleringer fremgår af noten. Der er ingen øvrige reguleringer oplyst.
Bruttoværdien af de akkumulerede tab ved årets afslutning er oplyst.

IFRS 3.76
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IFRS 3.77
Carlsberg giver ikke oplysninger om, at formålene i afsnit 66, 72 eller 74 ikke skulle
være opfyldt. Det vurderes af være korrekt.

IAS 38 2015
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IAS 38.118A-E

Det oplyses i note 2.4, meget kort forudsætningerne for at varemærker anses for
at have en ubestemmelig brugstid. Afskrivningsperioden for øvrige immaterielle
aktiver findes i regnskabspraksis på side 89. Den regnskabsmæssige bruttoværdi af
kategorierne er oplyst sammen med akkumulerede afskrivninger i noten. En note,
hvoraf hvilke poster afskrivningerne fremgår af i resultatopgørelsen fremgår af side
87. En fuld afstemning af den regnskabsmæssige værdi vurderes at være foretaget.
De tidligere forudbetalinger er nu "aktiver under udvikling" og udgør et beløb på
258 mio. kr. jf. side 92.

IAS 38.119A-G

Varemærker og goodwill er vist særskilt. Alle aktiver er i lighed med sidste år
samlet til én gruppe. Deres regnskabsmæssige værdi ultimo året er på 2.948 mio.
kr. Det oplyses i teksten efterfølgende, hvilke større underliggende kategorier, der
indgår i den sammendragede kategori.

IAS 38.120
Vurderes at være opfyldt, men behandles nedenfor vedr. oplysningskravene om
IAS 36. Noten fremgår dog af regnskabet.

IAS 38.121A-C Der er ikke oplysninger om ændringer i selskabets regnskabsmæssige skøn.

IAS 38.122A-E

Virksomheden oplyser fyldestgørende, hvorfor de vurderer at varemærker har
ubestemmelig brugstid. Indledningsvist oplyses værdien, der vurderes at have
ubestemmelig brugstid. Carlsberg orienterer i 2015 regnskabet rimelig detaljeret
om, hvilke mærker det drejer sig om. Det nævnes stadigvæk, at der er tale om
veletablerede mærker Ingen øvrige immaterielle aktiver omfattet. Denne del
fremgår i år af nedskrivningsnoten, hvor det tidligere har været oplyst i noten for
anlægsaktiverne.

IAS 38.123
Carlsberg har taget højde for de i afsnit 90 opstillede kriterier ved deres vurdering
af immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid. Det er kun varemærker, der er
omfattet af denne vurdering.

IAS 38.124A-B
Carlsberg har ikke væsentlige immaterielle aktiver, der måles til omvurderet værdi
og oplysningskravet er derfor ikke relevant.

IAS 38.125 Ej relevant, da der ikke er oplysninger om omvurderet immaterielle aktiver.

IAS 38.126
Carlsberg har rykket denne del ned i noten under vareforbrug noten, der er
driftsført forskning og udvikling for 15 mio. kr. i året.

IAS 38.127 Se ovenfor.

IAS 38.128A-B
Selskabet har ikke valgt at oplyse om fuldt afskrevne eller væsentlige ikke
indregnede immaterielle aktiver. Dette er udelukkende en tilskyndelse til
virksomhederne.

Analyse IAS 36 2015

IAS 36.126A-D

Carlsberg oplyser om nedskrivninger på alle grupper af aktiver. Der er foretaget
nedskrivninger på immaterielle aktiver i året og dette er korrekt oplyst for hvert
kategori. I øvrigt ingen tilbageførsler og ingen omvurderede aktiver, som beskrevet
ovenfor.

IAS 36.127 Ok. Blot en information. Er opfyldt.

IAS 36.128 Ok. Dette punkt er opfyldt.

IAS 36.129A-B
Carlsberg opfylder oplysningskravet og oplyser om nedskrivninger for alle
segmenter. Som beskrevet ovenfor, er der ingen tilbageførsler.

IAS 36.130A-G

Carlsberg har nedskrevet 1.766 mio. kr. på goodwill, 6.716 mio. kr. på varemærker
med ubestemmelig brugstid i perioden. Der oplyses om hvilke omstændigheder,
der har medvirket til nedskrivningen. Det fremgår af noten for
segmentoplysninger, hvor meget hver CGU er påvirket af årets nedskrivninger.
Carlsberg har en kort beskrivelse for hver CGU under noten for nedskrivningstest.

IAS 36.131A-B

Carlsberg oplyser i nedskrivningsnoten, hvilke aktiver, der er påvirket af
nedskrivninger i regnskabsperioden og det samlede tab ved værdiforringelse. Der
er ikke konstateret manglende overholdelse af IAS 36.130, hvorfor der ikke
behøves være oplysninger om manglende overholdelse.

IAS 36.132 Se oplysningskrav 134.

IAS 36.133 Alt goodwill er fuldt allokeret til CGU'er i året.

IAS 36.134A-F

Carlsberg oplyser om goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid
(varemærker) allokeret til hver CGU. Fra 2010 har Carlsberg opdelt CGU'erne for
Vesteuropa Asien en række yderligere under CGU'er. Det er oplyst hvilke metoder,
der er anvendt for at opgøre genindvindingsværdien. Goodwill opgøres pba. af
nytteværdien og varemærker opgøres pba. "Relief from royalty", hvilket også er en
opgørelsesmetoder baseret på fremtidige frie pengestrømme. Der oplyses meget
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begrænset om primære forudsætninger der er lagt til grund for
pengestrømsprognoser. Der står i IAS 36.134 Di: "Hver primær forudsætning,
som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er
omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er
de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er
mest følsom over for" og endvidere i 36.134 Dii "ii) en beskrivelse af ledelsens
metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær
forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer
eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer
og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere
erfaringer eller eksterne informationer". Der er dog udfyldt mere end tidligere år.
Der oplyses hvilken periode ledelsen opgør pengestrømsprognoserne pba. (3 år).
Der er oplysninger om forventede vækstrate, der baseres på den forventede
inflation og herudover oplyses der om diskonteringsrenten. Carlsberg har
udarbejdet en følsomhedsanalyse for hver CGU og oplyser, hvor meget
diskonteringsrente eller vækstrate skal ændres for at det ville føre til en
nedskrivning på de respektive CGU'er. I nogle tilfælde er det relativt begrænset,
hvor meget disse skal ændres før det ville medføre nedskrivning. Ingen
beløbsmæssige angivelser. Følsomhedsanalysen er sammenlignelig med den i
2010.

IAS 36.135A-E
Punktet vurderes ikke at være aktuelt, da allokeringer til hver CGU er væsentlige
både hver for sig og samlet. For varemærker ligges de samme forudsætninger til
grund, men de er forskellige for goodwill opgørelsen.

IAS 36.136 Ok. Ren oplysning.

IAS 36.137 N/A

Større mangler ifht. oplysningskravene.
Mindre mangler ifht. oplysningskravene.


