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Abstract 
 

Intangible assets play an ever increasing role in the economy today, and a significant 

amount of the value recorded on the balance sheets across the globe arise from 

intellectual property such as patents and trademarks. This new economy also gives rise to 

a number of new challenges. How exactly is the value of patents and trademarks to be 

accounted for and what will the implications be in financial statements. This paper seeks to 

determine a valid method of measuring the net present value of patent and trademarks in 

accordance to international accounting standards. 

This gives rise to a number of issues concerning the choice of best method of measuring 

intellectual property as well as choosing models for strategic analysis and estimating an 

applicable discount rate which will all be determined through the course of the analysis. 

This analysis further shows that the accounting standards might not take all conditions into 

account when outlining the guidelines for determining the net present value of intangible 

assets. 

 

The rise of intellectual property also brings some challenges when it comes to international 

taxation. Since the ownership of intangible assets easily can be moved from one member 

of a multinational entity to another and the ownership might be located in one country and 

the business related to the asset in another where is any income supposed to be the 

subject of taxation? 

Since transfer pricing is an international problem a comparative study have been carried 

out to analyse whether a doctrine concerning the economic ownership of intangible assets 

is applicable to patents and trademarks. The outcome seems to be somewhat insecure but 

a rule of thumb that the legal owner probably also is economic owner can generally be 

applied, although the investigation revealed minor differences on an international scale. 



Værdiansættelse og beskatning af immaterielle aktiver 

Kapitel 1 

 

Kapitel 1.1 - Indledning 
Viden er en central del af dansk økonomi, og får efterhånden større og større betydning for danske 

virksomheders fremtidige værdi og eksistens. Meget af den værdi der eksisterer i virksomhederne 

bygger ikke længere på manuel arbejdskraft, men på højteknologi samt specialiserede medarbejdere 

der forstår at anvende den. Ved at erhverve og anvende viden, er det muligt at skabe unikke 

produkter og dermed de konkurrencemæssige fordele der følger heraf, i en global økonomi hvor 

prisen på standardiserede varer og ydelser er under stærkt pres.  

De ovennævnte konkurrencemæssige fordele der kan opstå som følge af viden kan udmønte sig på 

forskellig vis. Forskning og udvikling i virksomheden kan føre til opfindelser der kan patenteres, og 

der kan således opnås en eneret til at fremstille og kommercialisere f.eks. kemiske stoffer og/eller 

en fremstillingsmåde af disse. Denne eneret kan desuden udnyttes gennem et netværk af 

licensaftaler, som kan generere betydelige indtægter til patentindehaveren. Antallet af patenter er da 

også steget meget voldsomt gennem de seneste par årtier, og navnlig indenfor lægemiddelindustrien 

der afholder betydelige udgifter til forskning og udvikling, har muligheden for at opnå monopol på 

et bestemt produkt været af stor betydning1.  

Patenter har imidlertid kun en levetid på 20 år2, og når patentet er udløbet står det frit for enhver at 

tage konkurrencen op og udnytte opfindelsen til kommercielle interesser. Dette ses i særlig grad 

indenfor lægemiddelindustrien, hvor andre producenter typisk sender en kopi af produktet på 

markedet dagen efter udløbet af patentbeskyttelsen. Disse kopiproducenter har tilmed den fordel at 

de ikke har afholdt de store forsknings- og udviklingsomkostninger til at bringe det oprindelige 

lægemiddel på markedet, og derfor kan tillade sig at tage en lavere pris end patentindehaveren og 

stadig opnå en fornuftig afkastningsgrad. Dette fører til en meget skarp priskonkurrence, der f.eks. 

indenfor lægemiddelindustrien desuden bliver yderligere forstærket af at nogle lande, typisk i 

Europa, yder offentlige tilskud til borgernes forbrug af medicin og derfor har en interesse i så lave 

priser på lægemidler som muligt. 

                                                 
1 Koktvedgaard (2005, 193) 
2 Jf. Patenlovens §40 
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Efter udløbet af et patent er der altså stor risiko for at patentindehaveren mister betydelige 

indtægter, da alle nu frit tilgængeligt kan kopiere og markedsføre et identisk produkt. Dog er der 

stadigvæk mulighed for at opnå eneret til de kendetegn hvormed man har markedsført sit produkt. 

Man kan således registrere navnet på produktet som varemærke og derved forbyde andre at gøre 

erhvervsmæssig brug af ens eget varemærke eller forvekslelige mærker3. Dette kan få stor 

betydning, da et varemærke fungerer som et bindeled mellem forbruger og producent. Antager man 

desuden at en patentindehaver har været den eneste på markedet med et specifikt produkt i årrække, 

kan det velkendte varemærke være et godt værn mod kopiproducenter og deres nye produktnavne 

efter patentets udløb. Dermed kan det stadig være muligt at tage en højere pris end 

kopiproducenterne, og tilføre virksomheden yderligere værdi. Modsat et patent har et varemærke i 

princippet en uendelig levetid. 

 

Interessen for at patentere opfindelser samt at registrere varemærker har i Danmark været stærkt 

stigende de senere år4, og det står således klart at en stadig større del af indtjeningen og dermed 

værdien af danske virksomheder efterhånden hidrører fra immaterielle aktiver som patenter og 

varemærker.  

Der er som nævnt klare konkurrencemæssige fordele herved, men med de immaterielle aktivers 

stigende betydning opstår der imidlertid en række nye udfordringer. Årsregnskabsloven foreskriver 

at en virksomheds regnskab skal give et retvisende billede af, blandt andet, virksomhedens aktiver5. 

Men immaterielle aktiver kan være svære at henholdsvis identificere og fastlægge værdien af, 

hvilket kan skabe problemer i henhold deres indregning i årsregnskabet. Det medfører at en del 

immaterielle aktiver ikke indregnes som aktiver i balancen på trods af at de uden tvivl har en værdi. 

Resultatet er at der opstår en kløft mellem den bogførte værdi og markedsværdien af et selskab, på 

grund af mangler i den måde man måler værdi på. I tilfælde af et køb af en virksomhed vil denne 

merværdi der udgør forskellen mellem værdien af de indregnede aktiver og markedsværdien, 

placeres under regnskabsposten goodwill.   

I 2002 vedtog Europa-Parlamentet og EU-Rådet endvidere forordning (EF) nr. 1606/2002, der 

bevirkede at alle børsnoterede selskaber i EU fra 2005 skulle aflægge regnskab i henhold til de 

internationale regnskabsstandarder IAS, der udarbejdes af International Accounting Standards 

                                                 
3 Jf. Varemærkelovens §4 
4 Patent- og Varemærkestyrelsen (2005, 11ff) 
5 Jf. Årsregnskabslovens §11  
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Board. En af disse standarder er IAS 36 der omhandler værdiforringelse af aktiver, og har som 

formål at sikre at en virksomheds anlægsaktiver ikke er værdiansat højere end den højeste værdi af 

nettosalgsprisen eller nytteværdien6. IAS 36 foreskriver blandt andet at det årligt vurderes, hvorvidt 

der er sket en værdiforringelse af virksomhedens aktiver. Såfremt der er indikationer der kunne tyde 

på dette skal der foretages en værdiansættelse af det pågældende aktiv for at finde den mulige 

værdiforringelse. Dette gælder også for immaterielle aktiver, så hvad der før kunne henføres under 

goodwill på balancen, skal altså nu nærmere specificeres og måles. 

En værdiansættelse af immaterielle aktiver som patenter og varemærker kan dog være særdeles 

vanskelig og forbundet med store usikkerheder, da de i sagens natur jo er unikke aktiver, og der 

derfor ikke er et velfungerende marked hvor man kan estimere en salgspris. 

 

Det er imidlertid ikke kun udfordringen med værdiansættelse af patenter og varemærker 

virksomheder kan stå over for. Mange virksomheder er i dag etableret i flere lande og koncernintern 

handel med varer og serviceydelser over landegrænser har i dag et betydeligt omfang. Det kan give 

problemer når indtjeningen skal beskattes. I første omgang er der spørgsmålet om i hvilket land 

indkomsten skal beskattes. Men derudover kan forskelle i landes skattesatser gøre det fordelagtigt at 

manipulere med selve fordelingen af koncernindkomsten og derved flytte eventuelt overskud til 

lande med lav beskatning. Dette er i særlig grad muligt med immaterielle aktiver som patenter og 

varemærker, da der er tale om ikke-fysiske aktiver hvis ejerskab uden problemer kan flyttes til 

virksomheder i koncernen i lande med en mere fordelagtig beskatning.  

Problematikken har da i de senere år også fået stor opmærksomhed hos myndighederne, og der er 

indført særlige regler til at imødegå disse problemer vedrørende denne såkaldte transfer pricing. 

Virksomhederne er underlagt både oplysnings- og dokumentationspligt til skattemyndighederne og 

skal således dokumentere at deres koncerninterne transaktioner er fastsat efter 

armslængdeprincippet; det vil sige det samme som hvis transaktionerne var afsluttet mellem 

uafhængige parter7. Selve dokumentationspligten er reguleret i Skattekontrollovens §3B mens 

armslængdeprincippet er formuleret i Ligningslovens §2.  

 

Såfremt myndighederne ikke mener at transaktionerne er foregået efter armslængdeprincippet kan 

myndighederne skønsmæssigt forhøje den skattepligtige indkomst. Det britisk baserede 

medicinalfirma GlaxoSmithKline måtte således i 2006 indgå et forlig med de amerikanske 
                                                 
6 Slot (2005,1)  
7 SKAT (2000) 
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skattemyndigheder og betale over tre milliarder dollars ekstra i skat8. Dette enorme beløb skyldes 

blandt andet manglende betaling af skat af indtægter hidrørende fra GlaxoSmithKline´s varemærke 

Zantac®, idet de amerikanske myndigheder mente at en større del af indtægterne fra 1989-2000 

skulle beskattes i USA og ikke i England. De amerikanske myndigheders begrundelse var, at en stor 

del af indtægterne fra salget af Zantac® hidrørte fra det amerikanske datterselskabs markedsføring 

og distribution af Zantac®. Dermed vil GlaxoSmithKline´s datterselskab skattemæssigt blive set 

som medejer af Zantac®, selvom varemærket er registreret af det britiske moderselskab, og 

indtægter fra dette varemærke skal følgelig beskattes i USA.  

Multinationale koncerner har dog nogle muligheder for at imødekomme de skattemæssige krav der 

følger med udvikling og brug af patenter og varemærker. Dette kan for eksempel gøres ved hjælp af 

en omkostningsfordelingsaftale, kaldet en Cost Contribution Arrangement, hvor flere selskaber i 

koncernen indgår aftale om udvikling af et aktiv. De enkelte selskaber kan dermed dele 

omkostningerne imellem sig, så de proportionalt svarer til den del af aktivet man skal anvende i det 

enkelte selskab, således at udviklingen og brugen af aktivet forbliver skatteneutralt.     

 

Det er således åbenlyst at den øgede brug af patenter og varemærker i industrien fører nogle 

udfordringer med sig for den enkelte koncern. Der skal indføres nogle processer så værdien af det 

enkelte aktiv kan måles hvert år for at leve op til de gældende regnskabsstandarder, og det er 

samtidig nødvendigt at tage højde for ejerskabet af de immaterielle aktiver, samt at de gældende 

regler for koncernintern prisfastsættelse overholdes, når der handles med patenter og varemærker i 

koncernen.  

Men hvor udfordringen med måling af værdien af patenter og varemærker i henhold til 

regnskabskravene i IAS 36 udfolder sig på det operationelle plan i koncernen, ligger udfordringerne 

med hensyn til udvikling og ejerskab af aktiverne mere på det strategiske plan.  

 

                                                 
8 www.irs.com 
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Kap. 1.2 - Problemformulering 

Problemformulering: 

På baggrund af de nyligt indførte regnskabskrav om nedskrivningstest i IAS 36 og den stadigt 

øgede fokus på transfer pricing er følgende problemformulering valgt: 

 

Hvorledes er det muligt at måle den monetære værdi af et patent og et varemærke i henhold til 

gældende regnskabsstandard IAS 36, og hvorledes kan det skattemæssige ejerskab af disse 

aktiver fastlægges? 

 

 

Begrundelsen for at gennemføre en analyse på baggrund af både et patent og et varemærke skal ses 

i lyset af forskelle i selve aktivernes egenskaber, hvilket giver sig udslag i både den 

regnskabsmæssige værdiansættelse samt skattemæssige behandling. 

Kap. 1.3 - Synsvinkel og afgrænsning 
Synsvinkel 

Analysen vil tage udgangspunkt i de behov der opstår i en koncern for at leve op til kravene om 

nedskrivningstest af deres patenter og varemærker, samt behovet for at undgå at indtægterne fra 

disse patenter og varemærker bliver genstand for krav vedrørende forhøjelse af den skattepligtige 

indkomst fra myndighedernes side i forbindelse med koncernintern handel. 

For at eksemplificere principperne i den teoretiske analyse af ovenstående problemstilling vil 

afhandlingen desuden tage udgangspunkt i henholdsvis et patent og et varemærke ejet af en 

børsnoteret dansk multinational virksomhed.   

Til formålet er valgt Novo Nordisk´ patent for det aktive stof insulin detemir i deres 

langtidsvirkende insulinanalog til behandling af diabetes, der bliver markedsført under navnet 

Levemir®.  Insulin derivatet er patenteret i både EU9 og USA10, og giver således Novo Nordisk 

                                                 
9 Europæisk patent nummer EP 0792290 
10 Amerikansk patent nummer 5750497 
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eneret til markedsføring af netop denne behandling for diabetes på disse markeder. Levemir® blev 

lanceret i andet halvår af 2004 i EU og marts 2006 i USA.  

Novo Nordisk markedsfører også et produkt under navnet Norditropin®, der er et væksthormon til 

behandling af væksthæmning hos børn. Modsat Levemir® er det aktive stof i produktet 

Norditropin®, somatropin, ikke beskyttet af et patent og der markedsføres derfor lignende 

produkter af konkurrerende virksomheder. Meget af værdien af produktet hidrører muligvis altså fra 

selve varemærket Norditropin®, der ligeledes er registreret i både Danmark og USA.  

Det er i skrivende stund selskabet Novo Nordisk A/S i Danmark der er registreret som ejer af det 

bagvedliggende patent for det aktive stof i Levemir® og varemærket Norditropin® i både Danmark 

og USA.  

 

Det skal dog understreges at analysens formål ikke er en værdiansættelse eller en undersøgelse af 

det skattemæssige ejerskab af det omtalte patent eller varemærke. En sådan analyse vil kræve 

indgående kendskab til Novo Nordisk forretningsplan, regnskaber mv., og ligger derfor ikke 

indenfor rammerne af denne afhandling. Disse aktiver skal udelukkende fungere som eksempler og 

give afhandlingen mere perspektiv. Det gennemgående eksempel i afhandlingen har således kun ren 

illustrativ værdi, og selve de monetære værdier der indgår i eksemplerne har altså ingen betydning 

for afhandlingens formål som sådan.      

 

 
Afgrænsning 

Der findes flere forskellige indgangsvinkler til at værdiansætte aktiver, herunder immaterielle 

aktiver som patenter og varemærker. Af disse kan nævnes tre overordnede indgangsvinkler der 

benævnes markedsmetoden, omkostningsmetoden og indkomstmetoden. Denne afhandling vil 

fokusere på værdiansættelsesmetoderne der kan henføres under indkomstmetoden. 

Markedsmetoden og omkostningsmetoden vil således kun blive beskrevet kort men ikke analyseret. 

Udover generelle hensyn til afhandlingens omfang er begrundelsen for denne afgrænsning, at 

markedsmetoden menes at være den teoretisk mest korrekte metode men er svær at anvende i 

praksis, og at omkostningsmetoden anses for at være for unøjagtig til at estimere markedsværdien af 

et aktiv. 

 

For at overholde kravene i IAS 36 kræves det blandt andet at de immaterielle aktiver kan 

identificeres og samles i pengestrømsgenererende enheder. Imidlertid er patenter og varemærker 
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nemme at identificere, da koncernen har dokumentation for ejerskabet og de er mulige at finde i et 

offentligt register hos for eksempel Patent- og Varemærkestyrelsen. Et patent eller varemærke vil 

dog realistisk set sjældent skabe værdi uafhængigt af andre aktiver, på trods heraf vil identifikation 

af immaterielle aktiver i forbindelse med den økonomiske analyse ikke blive behandlet indgående. 

 

International beskatning, herunder transfer pricing, vedrører ikke bare den enkelte koncern som 

skattesubjekt men også myndighederne i de lande hvori koncernen er etableret. En koncern kan 

have selskaber i flere lande og fordelingen af den skattepligtige indkomst kan medføre en række 

problemer såfremt der er manglende koordination mellem de enkelte landes skattesystemer11. 

Sådanne problemer kan for eksempel være international dobbeltbeskatning eller ikke-beskatning. 

For at imødekomme disse problemer har mange lande typisk indgået 

dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande, der fordeler beskatningen af indkomsten i den 

enkelte koncern. På trods af vigtigheden af dobbeltbeskatningsoverenskomster i relation til 

multinationale koncerners beskatning behandles de dog ikke i nærværende afhandling.  

 

Kap. 1.4 - Metode 
Økonomisk metode 

I den økonomiske analyse vil udgangspunktet være DCF-modellen der vil blive anvendt til at 

behandle værdiansættelsen af patenter og varemærker. Da denne teorier baserer sig på en 

tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme vil en del af analysen dermed også have fokus på 

estimeringen af fremtidige pengestrømme samt estimeringen af risiko for det enkelte aktiv. 

Estimeringen af risiko vil tage udgangspunkt i de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

WACC. Endelig vil der følge en kritisk behandling af ovenstående metoders egnethed til at 

gennemføre værdiansættelsen af immaterielle anlægsaktiver. Her vil hovedvægten blive lagt på 

hvorledes risikoen for det enkelte aktiv bliver estimeret. 

 

Juridisk metode 

Den retsdogmatiske analyse vil indledningsvist søge at redegøre for principperne for opgørelse af 

det skattemæssige ejerskab af patenter og varemærker. Der bliver først og fremmest taget 

                                                 
11 Winther-Sørensen (2000, 29ff) 
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udgangspunkt i de danske retskilder på området, men OECD´s Transfer Pricing Guidelines vil også 

indgå som fortolkningsbidrag, da der i bemærkningerne til Ligningslovens §2 og 

Skattekontrollovens §3B refereres til OECD´s Guidelines12. Det må følgelig antages at OECD´s 

Transfer Pricing Guidelines har samme retskildeværdi som interne danske retskilder. Idet de danske 

retskilder på området er ganske få, findes det også nødvendigt at inddrage en betragtning om 

generelle retsprincipper i analysen.  

Da transfer pricing problematikken har en international dimension, og udenlandske transfer pricing 

principper har derfor en naturlig interesse for danske multinationale koncerner. Derfor er det fundet 

relevant at lave en kortfattet komparativ analyse af problemstillingen i en anden stat end Danmark. 

Til dette formål er valgt USA, da de amerikanske myndigheder, som det er beskrevet 

indledningsvist, har stor fokus på netop dette problem.     

 

Kap. 1.5 - Struktur 
Der vil blive indledt med en kort præsentation af de regnskabsmæssige krav som virksomhederne er 

underlagt for så vidt angår immaterielle aktiver samt værdiansættelsen af disse. Dernæst vil de 

forskellige værdiansættelsesmodeller blive præsenteret, inden indkomstmodellens metoder for 

værdiansættelse analyseres.  

Det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver vil herefter blive analyseret i henhold til dansk 

og amerikansk retspraksis. Her vil der blive lagt vægt på de muligheder, man som koncern har for at 

planlægge udnyttelsen af patenter og varemærker samt undgå tvister med skattemyndighederne, der 

kan henføres til det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver.  

 

 

 

 

   

                                                 
12 Jf. Folketingstidende 1997/98, Tillæg A.  
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Figur 1.1. – Struktur og systematik 
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Kapitel 2 – Værdiansættelse af patenter og 
varemærker 

Kap. 2.1 Indledning 
En værdiansættelse af patenter og varemærker er en kompliceret opgave der stiller store krav til de 

data der ligger til grund for selve talbehandlingen. Dette gør sig især gældende hvor 

værdiansættelsesmodellen baserer sig på data der estimerer forventningerne til fremtidig 

indtjening13. Foruden kendskab til selve det pågældende aktiv der skal værdiansættes, kræver en 

sådan estimering kendskab til og forståelse for en række andre faktorer, blandt andet den historiske 

udvikling af rentabilitet, vækst og risiko14. En del information om disse faktorer vil kunne afledes 

af en virksomheds regnskaber, der således kan lægge til grund for et beslutningsgrundlag 

vedrørende selve værdiansættelsen.  

For at placere selve værdiansættelsen i en passende kontekst og begrebsramme vil der derfor blive 

indledt med en kort gennemgang af lovgivningen vedrørende regnskabet samt definitionen af 

immaterielle aktiver som patenter og varemærker.   

 
 
Kap. 2.2 - Regnskabsmæssig regulering 
Et årsregnskab har til formål at informere om virksomhedens indtjening samt formue- og 

finansieringsforhold. Selve regnskabsaflæggelsen er genstand for en del regulering, der har til 

hensigt at sikre at de oplysninger der fremgår af et regnskab er henholdsvis forståelige, relevante, 

pålidelige og sammenlignelige15 for den eksterne regnskabsbruger. 

Reguleringen af regnskabsaflæggelsen kan siges at foregå på tre niveauer som illustreret i figur 2.1. 

 

Niveau 1 Folketing Lovgivning - Årsregnskabsloven 

Niveau 2 Organ i privat sektor Regnskabsstandarder 

Niveau 3 Virksomhed Modificeret markedsløsning 
Kilde: Jens O. Elling, 2002. 

Figur 2.1 – Regulering af regnskabsaflæggelse 
                                                 
13 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (2002, 12) 
14 Petersen, Plenborg (2005, 49) 
15 Elling (2002, 20ff) 
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På Niveau 1 fastlægger Årsregnskabsloven indholdet af regnskabet og samler alle regler for 

driftsøkonomiske regnskaber i en og samme lov16. Årsregnskabsloven er ikke en udtømmende lov, 

men en lov der angiver rammerne for regnskabsaflæggelsen. Det er endvidere værd at bemærke, at 

der gælder forskellige regler for regnskabsaflæggelsen alt efter virksomhedens karakter, hvilket har 

betydning for de gældende regler vedrørende immaterielle aktiver. Børsnoterede virksomheder som 

denne analyse berører, er klassificeret i regnskabsklasse D, og skal følgelig aflægge regnskab efter 

de regler i Årsregnskabsloven der omhandler denne regnskabsklasse. 

 

Dernæst består reguleringen på Niveau 2 af en række regnskabsstandarder udstedt af private 

organer, der har som formål at udfylde de rammer som Årsregnskabsloven sætter. Disse består af 

henholdsvis danske regnskabsvejledninger samt internationale regnskabsstandarder. Som nævnt 

indledningsvist har det fra 2005 været et krav at børsnoterede selskaber følger de internationale 

standarder jf. ÅRL § 137, hvorfor denne gennemgang tager udgangspunkt i disse.  

 

Såfremt reguleringen på de to øverste niveauer ikke er tilstrækkelig kan der dog på Niveau 3 

forekomme visse tilpasninger samt brug af branchekutyme ved aflæggelsen af årsregnskabet.  

 

Kap. 2.3 - Årsregnskabsloven 
Kap. 2.3.1 - Definition af immaterielle aktiver 

Ifølge Årsregnskabslovens §33, stk. 1 skal immaterielle aktiver som udgangspunkt indregnes i 

balancen. Dette gælder for alle erhvervede rettigheder, mens virksomheden kan undlade at indregne 

internt oparbejdede immaterielle aktiver. Dog skal virksomheder i regnskabsklasse C og D også 

indregne udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller proces jf. ÅRL §83.  

Fælles er dog at disse immaterielle rettigheder skal opfylde Årsregnskabslovens definition på 

aktiver der lyder således:” ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af 

tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden”17.  

Det bemærkes indledningsvist at definitionen ikke skelner mellem materielle og immaterielle 

aktiver, men derimod anvender en mere generel betegnelse som ”økonomiske fordele”18. Det følger 

                                                 
16 Petersen, Plenborg (2005, 51) 
17 Årsregnskabsloven Bilag 1C 
18 Elling (2002, 189ff) 
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endvidere at disse økonomiske fordele ”forventes at tilflyde” virksomheden, det vil sige at kun 

fremtidige indtægter, alternativt reduktion af produktionsomkostninger, er relevante.  

Desuden kan det udledes, at det derudover er nødvendigt for virksomheden at have dispositionsret 

over det pågældende aktiv på balancedagen. Hvilket for patenter og varemærkers vedkommende 

kræver at virksomheden har ejendomsretten over aktivet. 

Endelig skal det pågældende aktiv også være bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden 

jf. definitionen på anlægsaktiver i Årsregnskabslovens Bilag 1C. 

 

Skal et patent eller varemærke leve op til ovenstående definition på et aktiv, der kan indregnes i 

balancen, er det følgelig nødvendigt at virksomheden har det juridiske ejerskab over det pågældende 

aktiv, samt at det på indregningstidspunktet forventes at kunne bidrage positivt til virksomhedens 

indtjening. Det skal i den forbindelse nævnes, at Novo Nordisk varemærke Norditropin® samt 

deres patent for insulin detemir umiddelbart opfylder kravene for et aktiv. 

 

Kap. 2.3.2 - Indregning og måling 

For så vidt angår indregning og måling af aktiver i balancen forholder Årsregnskabsloven sig meget 

kortfattet, og foreskriver helt generelt at et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og at aktivet kan måles pålideligt jf. ÅRL 

§33, stk. 1., 1. pkt.. En mere detaljeret regulering overlades i stedet til regnskabsstandarderne at 

redegøre for. I den forbindelse har Økonomi- og Erhvervsministeriet i Bekendtgørelse nr. 1329 af 

14. december 2004 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet 

af Årsregnskabsloven således bestemt, at de internationale regnskabsstandarder skal anvendes i 

stedet for Årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling, jf. bekendtgørelsens §4, stk. 

1.. 

 

 

Kap. 2.4 - Internationale regnskabsstandarder 
Mens Årsregnskabsloven definerer de grundlæggende rammer for regnskabsaflæggelsen, er det 

regnskabsstandernes rolle at udfylde denne ramme.  

De internationale regnskabsstandarder har til formål både at højne den regnskabsmæssige kvalitet 

samt at øge den internationale konvergens af regnskabsbehandlingen, og de regulerer en lang række 

forhold indenfor regnskabsaflæggelsen. 
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Med hensyn til immaterielle aktiver regulerer standarden IAS 38 indregning af de immaterielle 

aktiver samt den efterfølgende måling. 

Ifølge IAS 38 defineres immaterielle aktiver som ” identificerbare ikke-monetære aktiver uden 

fysisk substans”, og det kan deraf udledes at IAS 38 øger kravet til identificerbarhed af aktiverne i 

forhold til definitionen i Årsregnskabsloven. For så vidt angår det skærpede krav om 

identificerbarhed, fremgår det umiddelbart at varemærket Norditropin® og patentet for insulin 

detemir opfylder dette. Da det eksempelvis er muligt at sælge begge aktiver, er det dermed også 

muligt at udskille dem fra goodwill.  

Endelig gælder der også for IAS 38 de samme krav til virksomhedens kontrol over aktivet samt de 

forventelige fremtidige økonomiske fordele som i Årsregnskabsloven, der er beskrevet ovenfor.        

 

Kap. 2.4.2 - Indregning 

Helt generelt kan immaterielle aktiver enten erhverves separat, som led i en 

virksomhedssammenslutning eller oparbejdes internt19. Foruden nogle fælles generelle krav, 

afspejler dette sig også i nogle specifikke krav angående indregningen af aktivet, alt efter hvorledes 

aktivet er anskaffet. De generelle krav for indregning er henholdsvis at det er sandsynligt at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og at aktivets kostpris kan måles 

pålideligt20.  

 

Erhverves et aktiv enten separat eller i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, 

forudsættes det at der er foretaget en analyse af det pågældende aktiv inden erhvervelsen, og at det 

derfor umiddelbart vurderes som sandsynligt at aktivet vil tilføre fremtidige økonomiske fordele. 

For aktiver der erhverves separat udgør kostprisen selve købesummen, der sædvanligvis let kan 

måles. Med hensyn til aktiver der erhverves som led i en virksomhedssammenslutning, er det 

afgørende om dagsværdien af aktivet kan opgøres pålideligt.  

 

For internt oparbejdede immaterielle aktiver er der en række problemstillinger, der ikke gør sig 

gældende for erhvervede aktiver. Eksempelvis er der ikke erlagt nogen købesum, og det kan være 

svært at opgøre kostprisen i et forsknings- og udviklingsprojekt pålideligt. Endvidere kan det også 

være vanskeligt at vurdere sandsynligheden for, hvorvidt et internt projekt vil tilføre fremtidige 

økonomiske fordele. Disse forhold giver sig udslag i en række særlige bestemmelser for forsknings- 
                                                 
19 Jørgensen (2004, 1ff) 
20 Jørgensen (2004,1) 
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og udviklingsprojekter. Forskningsomkostninger skal omkostningsføres straks, mens 

udviklingsomkostninger kan aktiveres, hvis en række nærmere specificerede krav er overholdt21.  

Kravene til aktivering af udviklingsomkostninger er illustreret i figur 2.2. 

1) Det er teknisk muligt at færdiggøre aktivet, så det kan benyttes eller sælges.  

2) Det er intentionen at færdiggøre det immaterielle aktiv og benytte eller sælge det.  

3) Det immaterielle aktiv forventes at frembringe fremtidige økonomiske fordele. Virksomheden 

skal blandt andet påvise, at der findes et marked for det immaterielle aktiv eller for de produkter, 

der er resultatet af det immaterielle aktiv. 

4) Der er tilstrækkelige finansielle, tekniske og andre ressourcer til rådighed til at færdiggøre 

projektet og til at benytte eller sælge det. 

5) De omkostninger der kan henføres til projektet, kan identificeres særskilt. 

Figur 2.2 – Kriterier for indregning af interne udviklingsomkostninger. Kilde: IAS 38.57 

Rent praktisk betyder det, at en virksomhed skal udarbejde en projektbeskrivelse, der angiver at 

projektet har en positiv nutidsværdi, for at opfylde kriterierne for indregning. 

 

Kap. 2.4.3 - Brugstid 

Såfremt et immaterielt aktiv opfylder de ovenfor beskrevne kriterier for indregning i balancen, skal 

der desuden fastlægges en brugstid for aktivet. De forhold der ifølge IAS 38 skal overvejes ved en 

sådan fastlæggelse følger af figur 2.3 nedenfor: 

1) Virksomhedens forventede anvendelse af aktivet og hvorvidt aktivet kan anvendes effektivt af 

en anden ledelse. 

2) Aktivets typiske produktlivscyklus og offentligt tilgængelige oplysninger om skøn over 

brugstiden for tilsvarende aktiver, der anvendes på tilsvarende måde.   

3) Teknisk, teknologisk eller anden form for forældelse. 

4) Stabiliteten i den branche, hvor aktivet anvendes og ændringer i efterspørgslen efter producerede 

enheder eller tjenesteydelser fra aktivet. 

5) Konkurrenters eller potentielle konkurrenters handlinger. 

6) Niveauet for vedligeholdelsesomkostninger, der er nødvendige, for at opnå de forventede 

fremtidige økonomiske fordele fra aktivet, og virksomhedens evne og hensigt til at nå et sådant 

niveau. 

                                                 
21 Jørgensen (2004, 2) 
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7) Perioden hvor virksomheden har kontrol over aktivet, og juridisk og lignende begrænsninger af 

aktivets anvendelse, eksempelvis udløbsdatoen af tilknyttede leasingkontrakter. 

8) Hvorvidt aktivets brugstid er afhængig af brugstiden for andre aktiver i virksomheden. 

 Figur 2.3 – Forhold der skal overvejes i forbindelse med fastsættelse af brugstid. Kilde: IAS 38.90 

De nærmere praktiske forhold vedrørende fastsættelse af brugstid vil ikke blive behandlet 

yderligere, dog skal det nævnes at fastsættelsen af brugstiden har indflydelse på den efterfølgende 

måling af aktivet. Således bliver aktiver med begrænset brugstid afskrevet, som hovedregel lineært, 

over brugstiden22. Derimod afskrives der ikke på aktiver med ubegrænset brugstid. Disse skal i 

stedet underkastes en nedskrivningstest, mens der kun skal foretages nedskrivningstest på aktiver 

med begrænset brugstid, hvis der er tegn på værdiforringelse. Det følger heraf at varemærket 

Norditropin® skal underkastes en nedskrivningstest hvert år, mens der for patentet for insulin 

detemir´s vedkommende kun skal foretages nedskrivningstest såfremt der er tegn på 

værdiforringelser. 

På baggrund heraf kan man forestille sig en udvikling i den bogførte værdi af aktiver i dets levetid, 

der afviger i forhold til et lineært afskrevet aktiv 

 

Figur 2.4 – Mulig afskrivningsprofil i forhold til lineær afskrivning 

 
Lineær afskrivningsprofil  ---------------------- 

Afskrivning ved nedskrivningstest ---------------------- 

 

 

                                                 
22 Jørgensen (2004, 3) 
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Kap. 2.4.4 - Nedskrivningstest 

Regnskabsstandarden IAS 36 regulerer forholdene vedrørende nedskrivningstest af aktiver, og har 

til formål at sikre at aktiver ikke er værdiansat højere end deres salgspris eller nytteværdi23. I det 

følgende vil, denne regulering blive beskrevet, i forhold til de i afhandlingen valgte aktiver med 

henblik på den senere værdiansættelse. 

   

Førend en egentlig værdiansættelse kan foretages, skal de pågældende aktiver, så vidt det er muligt, 

identificeres enkeltvis24. Som nævnt indledningsvist kan et enkelt aktiv sjældent generere værdi 

fuldstændig uafhængigt af andre faktorer.  Eksempelvis har Novo Nordisk også udviklet en 

injektionsmekanisme kaldet NovoPen® der letter injektionen af deres insulin for patienten, hvilket 

også må antages, at bidrage positivt til de forventelige fremtidige økonomiske fordele. Desuagtet 

antages det i denne analyse, at det alene er varemærket Norditropin® og det bagvedliggende patent 

for insulinproduktet Levemir®, der hver især udgør en pengestrømsgenererende enhed. 

Derudover skal virksomheden identificere de forhold der kunne udgøre grundlaget for en 

nedskrivningstest. I selve standarden findes der en ikke udtømmende liste, der blandt andet rummer 

både eksterne og interne forhold som fald i markedspriser, rentestigninger eller restruktureringer i 

virksomheden jf. IAS 36.12. 

Dernæst skal der opstilles en model for beregning af nytteværdien, herunder en fastlæggelse af 

fremtidige pengestrømme samt en fastlæggelse af den relevante diskonteringsrate.  

Den estimerede nytteværdi skal blandt andet, basere sig på de fremtidige pengestrømme der 

hidrører fra armslængde transaktioner25. Disse pengestrømme skal i øvrigt baseres på de seneste 

budgetter, og udgøre et øjebliksbillede at den nuværende situation for aktivet. Regnskabsstandarden 

foreskriver endvidere, at estimeringen af pengestrømme ikke må strække sig længere end en 

femårig periode, hvilket dog kan fraviges såfremt der kan argumenteres herfor. Forventede 

pengestrømme der ligger ud over budgetperioden skal opgøres i terminalværdien. Derudover skal 

det tilstræbes, at terminalperioden repræsenterer en normaliseret tilstand med hensyn til vækst og 

indtjening. Eventuelle fremtidige forbedringer må ikke inkluderes i estimeringen af 

pengestrømmene, hvilket især kan have betydning indenfor medicinalbranchen, hvor der ofte kan 

være et ikke helt ubetydeligt indtjeningspotentiale, såfremt sundhedsmyndighederne giver tilladelse 

til at udvide gruppen af patienter for hvilke lægemidlet oprindeligt er godkendt. Endvidere skal 

                                                 
23 Slot (2005,1) 
24 IAS 36.66 
25 IAS 36.30 
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pengestrømmene estimeres før skat og finansielle poster26, hvilket betyder at de estimerede 

pengestrømme vil være uafhængige af henholdsvis udskudt skat og virksomhedens 

kapitalstruktur27.   

 

I lighed med de estimerede pengestrømme skal diskonteringsraten også estimeres før skat28, og skal 

afspejle det afkast investorer ville forlange ved tilsvarende investeringer med samme pengestrømme 

og risiko. Man søger herved at basere diskonteringsraten for aktivet på faktorer, der er fuldstændig 

uafhængige af andre forhold i virksomheden, men som i stedet baserer sig på markedsforhold.    

Da det for immaterielle aktivers vedkommende kan være vanskeligt, at finde tilsvarende 

investeringer til estimering af diskonteringsraten, tillader regnskabsstandarden dog, at man tager 

udgangspunkt i efter-skat diskonteringsrater som for eksempel WACC29, som derefter kan 

omregnes til en før-skat diskonteringsrate.   

    

    

 

Kap. 2.5 - Delkonklusion 
Værdiansættelsen af patenter og varemærker i forbindelse med nedskrivningstest er nu placeret i en 

passende begrebsramme, ligesom de regnskabsmæssige krav til selve værdiansættelsen er blevet 

fastlagt. Først og fremmest er selve grundlaget for nedskrivningstesten afhængig af det enkelte 

aktivs karakter og dermed levetid. Dernæst er det fastslået at værdiansættelsen skal foretages på 

baggrund af estimerede pengestrømme før skat, der som hovedregel kun må budgetteres fem år 

frem i tiden. 

Den rate hvormed pengestrømmene skal tilbagediskonteres skal ligeledes estimeres før skat, men 

her er der meget plads til fortolkning af hvordan diskonteringssatsen nærmere skal fastlægges. 

Endvidere blev det klargjort at eventuelle fremtidige forbedringer ikke må inkluderes i 

pengestrømmene. I nærværende afhandling betyder det, at såfremt et af produkterne Levemir® eller 

Norditropin® skulle blive godkendt af sundhedsmyndighederne, til også at omfatte anden nærmere 

specificeret behandling må den deraf følgende forventede stigning i indtjening ikke indregnes i 

pengestrømmene.   

                                                 
26 IAS 36.50 
27 Kowalczyk, Melgaard (2006, 1) 
28 IAS 36.55 
29 IAS 36.57 
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Kap. 2.6 - Modeller til værdiansættelse af immaterielle aktiver 
Kap. 2.6.1 - Indledning 

Et gyldigt patent og et registreret varemærke er begge aktiver, som giver en virksomhed ret til at 

forhindre dets konkurrenter i at producere og markedsføre identiske eller lignende produkter, 

hvilket giver en række fordele.  

Et varemærke kan bruges til at identificere et produkt samt dets oprindelse og kvalitet overfor 

forbrugeren. På den måde kan et godt varemærke bidrage til at garantere produktets kvalitet og 

sænke forbrugerens søgeomkostninger, der til gengæld er villig til at betale et ekstra beløb for 

produktet i forhold til andre generiske produkter30.  

Modsat varemærket, som er et aktiv der udelukkende skabt af den menneskelige tankevirksomhed, 

virker patentet ved at beskytte reel ny viden der er frembragt af virksomheden. Denne beskyttelse 

giver virksomheden et tidsbegrænset monopol på produktion og markedsføring af et produkt, hvor 

det er muligt at forlange en højere pris31.  

Både varemærket og patentet giver altså indehaveren mulighed for at hjemtage en såkaldt 

overnormal profit, idet man skaber henholdsvis produktdifferentiering32 og markedsmagt33 i et 

konkurrencepræget marked. 

En vurdering af disse fordeles monetære værdi er en kompliceret opgave, og metoderne til en 

værdiansættelse er mange, der hver især har deres stærke og svage sider. I det følgende vil tre 

grundlæggende modeller, der udgør den basis som flertallet af metoderne af variationer over, blive 

præsenteret. Det skal dog understreges, at der ikke er tale om en eksakt videnskab, der resulterer i 

en entydig monetær værdiansættelse af det enkelte aktiv. Dog kan man under givne forudsætninger 

og ved anvendelse af rationelle metoder, give en realistisk vurdering af aktivets værdi. Dette afsnit 

skal følgelig give et overblik, samt kort indføring i de mest anvendte metoder til værdiansættelse, 

set i relation til de i afhandlingen valgte aktiver og de regnskabsmæssige krav som er beskrevet 

ovenfor. 

 

 

 

                                                 
30 Maskus (2000,47) 
31 Maskus (2000,43) 
32 Martin, Stephen (1994,334ff) 
33 Martin, Stephen(1994,354ff) 
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Kap. 2.6.2 - Omkostningsmetoden 

Omkostningsmetoden baserer sig på en opgørelse af de historiske omkostninger i forbindelse med 

udviklingen af aktivet34. Idéen med denne værdiansættelsesmetode er, at en investor ikke vil betale 

mere for et aktiv end de omkostninger, der er forbundet med enten køb eller udvikling af et 

tilsvarende aktiv. Derved tager modellen højde for ændringer i udbud og efterspørgsel, der kan 

påvirke prisen på aktivet35. Markedsprisen er, ifølge modellen, resultatet af en ligevægt hvor de 

fremtidige økonomiske fordele ved aktivet er lig med omkostningerne ved erhvervelse af aktivet. 

Hvis prisen på aktivet overstiger de fremtidige økonomiske fordele, vil aktivet ikke blive solgt. 

Omvendt vil efterspørgslen være enorm hvis prisen på aktivet ligger under de fremtidige 

økonomiske fordele36. 

Omkostningsmetoden kan typisk anvendes, når der mangler sammenlignelige data med hensyn til 

salgs- eller licensindtægter fra andre aktiver, og når omkostningerne der har været forbundet med 

det pågældende aktiv er nemme at dokumentere. 

I forbindelse med selve værdiansættelsen af et aktivt vil man rent praktisk som udgangspunkt prøve 

at estimere omkostningerne ved fremstillingen af en ny kopi eller et immaterielt aktiv med 

tilsvarende egenskaber37. Råder virksomheden over pålidelige data for så vidt angår 

omkostningerne ved et aktiv, kan man omregne de historiske omkostninger i processen til en 

nutidsværdi, og dermed estimere omkostningerne forbundet med fremstillingen af en helt ny kopi. 

Dog kan det være vanskeligt, at finde henholdsvis start- og sluttidspunkt for udviklingen af aktivet, 

hvorfor der kan forekomme noget usikkerhed i estimeringen, idet der er risiko for at nogle 

omkostninger uretmæssigt bliver udeladt eller medregnet i opgørelsen af de historiske 

omkostninger38. 

Såfremt virksomheden ikke råder over pålidelige data med hensyn til omkostningerne for aktivet, 

kan man estimere omkostningerne forbundet med udviklingen af et tilsvarende aktiv. Forskellen fra 

den førnævnte metode er, at denne tilgangsvinkel ikke estimerer værdien af et helt nyt aktiv, men 

tager højde for en eventuel værdiforringelse i aktivets levetid39. Når omkostningerne ved 

udviklingen af aktivet er estimeret, eksempelvis lønninger, materialer, markedsføringsomkostninger 

                                                 
34 Madsen  (2005,1) 
35 Pratt, Reilly &Schweihs (1996,559) 
36 Smith & Parr (2000,198) 
37 Smith & Parr (2000,202ff) 
38 Smith & Parr (2000,204) 
39 Pratt, Reilly & Schweihs (1996,561ff) 
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etc., kan man derefter estimere omfanget af de faktorer der kan have en forringende effekt på 

værdien af aktivet. For et immaterielt aktiv kan disse eksempelvis være teknologisk forældelse 

og/eller ændringer i de generelle markedsforhold. Man vil herefter have en indikation af værdien af 

aktivet. 

Omkostningsmetoden har dog nogle åbenbare svagheder i forbindelse med værdiansættelse af 

immaterielle aktiver, idet omkostninger ikke nødvendigvis er det samme som værdi, og modellen 

ikke indeholder informationer om de fremtidige økonomiske fordele der hidrører fra aktivet. 

Metoden kan givetvis have en vis berettigelse, når der er tale om en værdiansættelse af et helt 

nyudtaget patent på et lægemiddel, mens metoden kun kan give meget begrænset vejledning når det 

kommer til et ældre varemærke som for eksempel Levi´s® eller Coca-Cola®. 

Som beskrevet ovenfor lægger regnskabsstandarden IAS 36 også op til, at man i forbindelse med 

værdiansættelsen tilbagediskonterer de fremtidige pengestrømme der hidrører fra aktivet, hvilket en 

anvendelse af omkostningsmetoden ikke kan være behjælpelig med. Følgelig vil denne model ikke 

blive analyseret videre. 

 

Kap. 2.6.3 - Markedsmetoden 

Markedsmetoden er den teoretisk mest korrekte samt forståelsesmæssige nemme metode til 

værdiansættelse. Metoden tager sit udgangspunkt i, hvad der er betalt for sammenlignelige 

immaterielle aktiver i en handel med uafhængige parter.  

For at man kan anvende metoden med et tilfredsstillende resultat, er der nogle grundlæggende 

forudsætninger der skal være opfyldt. Dels skal der være et aktivt marked for sammenlignelige 

aktiver, og dels skal oplysningerne om prisen der handles til være offentlig tilgængelig40.  

Selvom at handlen med immaterielle aktiver er stadigt stigende41, vil oplysninger om disse handler 

sjældent være offentlig tilgængelige. 

Desuden vil eventuelle oplysninger fra et marked typisk skulle tilpasses til det specifikke aktiv, der 

er genstand for værdiansættelsen, da det må anses for sjældent, at man kan finde oplysninger om 

handler af helt sammenlignelige aktiver. Man kan eventuelt lave en benchmark af det pågældende 

aktiv analyse i forhold til en række handler af for eksempel den geografiske udbredelse42. Andre 

                                                 
40 Smith & Parr (2000,170) 
41 Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkestyrelsen (2008,27ff) 
42 Madsen (2005,2) 
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faktorer der skal tages højde for, når man tager udgangspunkt i tidligere handler kan blandt andet 

være branche, markedsandel, adgangsbarrierer, lønsomhed, vækstmuligheder samt risikoprofil43.  

Med hensyn til immaterielle aktiver har markedsmetoden dog en svaghed, idet den forudsætter at 

det er muligt at indhente oplysninger om handler med sammenlignelige aktiver mellem uafhængige 

parter. Immaterielle aktiver har ofte et meget unikt særpræg, hvilket gør det meget svært at indhente 

de nødvendige data som modellen foreskriver. På baggrund heraf findes markedsmetoden 

utilstrækkelig i forhold til denne analyse, og vil følgelig ikke blive behandlet videre. 

 

Kap. 2.6.4. - Indkomstmetoden 

Den sidste af de tre grundlæggende metoder benævnes indkomstmetoden, og angiver værdien af det 

immaterielle aktiv som nutidsværdien af de estimerede fremtidige pengestrømme aktivet genererer i 

dets levetid44.  

Der er adskillige varianter af indkomstmodellen, men de helt centrale elementer i modellen 

forbliver selve estimeringen af pengestrømme, samt timingen af disse, og estimeringen af den 

anvendte diskonteringssats.  

En fastlæggelse af aktivets levetid spiller imidlertid også en rolle, om end påvirkningen af 

nutidsværdien ikke bliver så stor jo mere ud i fremtiden man kommer (skal omformuleres). For 

patenters vedkommende er en fastlæggelse af levetiden ret simpel, idet patenter jo har en begrænset 

levetid på højst 20 år. Hvad varemærker angår, kan opgaven blive mere kompliceret, da varemærker 

i princippet har en ubegrænset levetid. En indgangsvinkel til denne specifikke opgave vil blive 

beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Med hensyn til estimeringen af de fremtidige pengestrømme der generes af aktivet blev det 

beskrevet ovenfor, hvorledes patenter og varemærker kan bidrage til indtjeningen i virksomheden, 

idet de gør det muligt at forlange en pris der er højere end markedsprisen for et tilsvarende produkt. 

Foruden denne såkaldte overnormale profit der bidrager direkte til indtjeningen i virksomheden, kan 

patenter og varemærker også bidrage mere indirekte til indtjeningen, som for eksempel via 

omkostningsbesparelser via stordriftsfordele henholdsvis indkøb og produktion45. 

                                                 
43 Smith & Parr (2000,182) 
44 Smith & Parr (2000,164) 
45 Smith & Parr (2000,222) 
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Såfremt man har været på markedet et stykke tid, vil man typisk have en række data såsom 

markedsandel, vækst samt konkurrerende produkters priser, der kan gøre det muligt at estimere de 

fremtidige pengestrømme på et fornuftigt grundlag.     

Det bemærkes i den forbindelse at produktet der sælges under navnet Norditropin® og det 

patentbeskyttede produkt Levemir® allerede er markedsført, hvilket burde give et udmærket 

grundlag for en værdiansættelse ved hjælp af indkomstmodellen. 

 

Endelig skal de estimerede pengestrømme tilbagediskonteres, med en diskonteringssats der 

afspejler den risiko der knytter sig til pengestrømmene46. 
 

Da indkomstmodellen udover at være den mest praktisk anvendelige til værdiansættelse af 

immaterielle aktiver, også opfylder de regnskabsmæssige krav der er skitseret i afsnit 2.1, vil 

modellen derfor danne grundlag for den videre analyse. Følgelig vil nogle af indkomstmodellens 

metoder samt de tre hovedkomponenter; estimering af resterende levetid, estimering af fremtidige 

pengestrømme samt estimering af diskonteringssats blive behandlet mere indgående nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Madsen (2005,3) 
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Kap. 2.7 - Strategisk analyse 
Uanset hvilken nærmere metode der anvendes til værdiansættelse af aktivet, er det som ovenfor 

nævnt nødvendigt at vide noget om hvordan salget af det relevante produkt udvikler sig, hvor længe 

produktet menes at kunne være på markedet, samt hvilken risiko der er relevant for salg og 

markedsføring af produktet. Inden der arbejdes mere med de ovenfor nævnte metoder til 

værdiansættelse, vil der derfor i det følgende være en kort introduktion af produkterne Levemir® og 

Norditropin®. Derefter følger en analyse af henholdsvis samfundsforhold og medicinalbranchen, 

der kunne tænkes at påvirke værdien af produkterne og dermed de bagvedliggende immaterielle 

aktiver. Analysen vil tage udgangspunkt i modellerne benævnt PEST-modellen og Porters Five 

Forces, som dog vil tilpasses til fokus på det enkelte produkt i stedet for virksomheden som helhed. 

 

Kap. 2.7.2 - Levemir® 

Det patentbeskyttede produkt Levemir® er et langtidsvirkende insulinpræparat til behandling af 

diabetes, der virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin47. Efter injektion frigives det 

patenterede aktive stof insulin detemir langsomt i blodbanen, hvilket bevirker at kun 1-2 daglige 

injektioner er nødvendige. Den gradvise frigivelse har endvidere den effekt, at der er mindre 

udsving i blodsukkerniveauet samt større forudsigelighed i forhold til konventionelle 

langtidsvirkende Neutral Protamine Hagedorn-insuliner48. Levemir® er en del af Novo Nordisk´ 

portefølje af moderne insuliner, der også tæller produkterne NovoRapid® og NovoMix®, der 

tilsammen udgør cirka 59% af Novo Nordisk´ salg af insulin49. 

Levemir® er receptpligtig medicin og kan erhverves som injektionsvæske i en pen ved navn 

FlexPen® eller i en cylinderampul ved navn Penfill®. Produktet er markedsført i EU, USA og 

Japan, og omsætter for omtrent 3850 millioner kroner om året50. 

 

Kap. 2.7.3 - Norditropin® 

Norditropin® anvendes til behandling af vækstforstyrrelse hos børn, forårsaget af manglende eller 

meget nedsat produktion af væksthormon, i tilfælde af Turner´s syndrom der kan påvirke væksten, 

                                                 
47 www.irf.dk – Institut for Rationel Farmakoterapi  
48 www.novonordisk.dk 
49 SHARE, (november 2008, 4) 
50 Årsregnskab 2008 Novo Nordisk 
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eller hos børn med nedsat nyrefunktion. Hos voksne kan Norditropin® også anvendes i tilfælde 

hvor sygdom har påvirket den væksthormonproducerende kirtel hypofysen51.  

Det aktive stof i Norditropin® er et biosyntetisk humant væksthormon kaldet somatropin, der er 

identisk med væksthormon der produceres i kroppen.  

Lægemidlet blev første gang markedsført i 1988 under navnet Norditropin®, og Novo Nordisk har 

efterfølgende lanceret flere nye tilsvarende produkter, dog med den fælles betegnelse Norditropin® 

jf. nedenfor.  

Norditropin® er receptpligtig medicin og kan erhverves som injektionsvæske i en pen ved navn 

Norditropin® SimpleXx® eller i en cylinderampul ved navn Norditropin® NordiFlex®. 

Norditropin er markedsført i EU, USA samt andre dele af verdenen, og omsætningen af 

Norditropin® er på 3865 millioner kroner, hvilket udgør omtrent 23% af det globale salg af 

væksthormon52. 

Modsat det aktive stof i Levemir® er det aktive stof i lægemidlet somatropin ikke patentbeskyttet53, 

og andre medicinalfirmaer så som Pfizer og Eli Lilly markedsfører også hver især deres 

væksthormonpræparater indeholdende somatropin, men naturligvis under andre navne end 

Norditropin®.   

 

Kap. 2.7.4 - Samfundsmæssige forhold 

De relevante samfundsmæssige forhold vil som nævnt ovenfor blive analyseret med udgang i 

PEST-modellen, der tager udgangspunkt i henholdsvis de politiske, økonomiske, sociokulturelle og 

teknologiske faktorer i omverdenen.  

 

 

 

 

Politiske faktorer Økonomiske faktorer 
 
Sociokulturelle faktorer Teknologiske faktorer 

Politiske faktorer 

Sundhedssektoren har traditionelt set altid haft stor politisk bevågenhed verden over, idet den mere 

eller mindre er styret af offentlige budgetrammer i de fleste lande. Dette har blandt andet medført af 

sundhedssektoren er et af de mest lovregulerede områder overhovedet, både hvad angår fremstilling 

                                                 
51 Indlægsseddel til Norditropin® SimpleXx® 
52 SHARE (november 2008, 5) 
53 Selve lægemidlet kan dog være omfattet af andre patenter, eksempelvis en formulering der forbedrer produktets 
stabilitet. Men det forhindrer i sig selv ikke andre i også at fremstille og markedsføre somatropin. 
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af selve lægemidlerne men også de markeder de kan afsættes på. Dels er det svært rent politisk at 

begrænse behandlingsmuligheder for patienter, hvilket er til stor gavn for medicinalindustrien, idet 

markedet i stor grad bliver åbnet op for nye profitable produkter. På den anden side har den store 

stigning i sundhedsudgifter fået politikerne til at fokusere meget på, at sænke prisen af de udbudte 

lægemidler. Set ud fra lægemiddelindustriens synspunkt betyder det lavere priser for produkterne, 

når der skal forhandles med myndighederne om en nyt produkt, og priskonkurrencen bliver skærpet 

for allerede markedsførte produkter på grund af generiske produkter udbudt af andre 

medicinalfirmaer efter patentudløb. Tendensen til øget fokus på pris forventes at være vedvarende i 

fremtiden, hvilket forventes bidrage negativt til indtjeningen fremover.  

 

Økonomiske faktorer 

Blandt andet på baggrund af den store politiske fokus, som nævnt ovenfor, vurderes det at 

medicinalbranchen kun vil blive berørt i meget begrænset omfang af økonomiske konjunkturer. I en 

eventuel lavkonjunktur behøver folk stadigvæk deres medicin. Dette gælder især for patienter der 

lider af diabetes og børn med nedsat produktion af væksthormon. 

 

 

Sociokulturelle faktorer 

Den demografiske udvikling i især den vestlige verden, der er den vigtigste aftager af 

insulinpræparater, bevirker at der sker en betydelig stigning i antallet af både ældre54 og 

overvægtige55 mennesker, hvilke begge er i risikogruppen for at udvikle diabetes og andre 

livsstilssygdomme. Selve grundlaget for insulin markedet vurderes altså at vokse betydeligt, hvilket 

forventes vil smitte positivt af på salget af Levemir®. Man skal dog i den forbindelse være 

opmærksom på, at de nævnte prognoser opererer med en tidshorisont på 30-50 år, hvorimod det 

bagvedliggende patent for Levemir® udløber om 9 år, og de sociokulturelle faktorer derfor kun vil 

have betydning på kort sigt.         

Omvendt vurderes den demografiske udvikling ikke at få samme effekt på salget af Norditropin®, 

da det primært er børn med genetiske fejl der er i behandling med dette produkt, og ikke patienter 

der har udviklet livsstilssygdomme. På baggrund heraf forventes en forholdsvis konstant mængde af 

potentielle patienter over tid. 

 
                                                 
54 WHO  
55 OECD 
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Teknologiske faktorer 

Da markedet for insulin er meget lukrativt, er der også meget hård konkurrence. Denne konkurrence 

udmønter sig blandt andet ved forskning og udvikling af nye hjælpemidler til behandling af 

diabetes. De nye lægemidler kan enten komme til udtryk ved selve den terapeutiske virkning af 

lægemidlet, eller en reduktion i hvor tit man skal indtage lægemidlet i forhold til andre præparater 

på markedet, eller hvordan selve indtagelsen skal foregå. Således foregår der intensiv forskning i 

blandt andet insulin der kan indtages oralt, så patienten ikke behøver at injicere insulinen i kroppen 

med en kanyle, hvilket kan forekomme ubehageligt for visse patienter. Der bliver således 

forholdsvis ofte introduceret nye lægemidler på markedet til behandling i diabetes, hvilket kan 

lægge pres på indtjeningen hidrørende fra allerede eksisterende produkter.  

Markedet for væksthormon er på baggrund af det mere beskedne vækstpotentiale ikke i samme grad 

præget af den samme hårde konkurrence indenfor forskning og udvikling af lægemidler. Risikoen 

for teknologisk forældelse af lægemidler inden for salget af væksthormon til børn, vurderes derfor 

ikke til at have samme omfang som i markedet til behandling af diabetes. 

 
 

Kap. 2.7.5 - Porter´s Five Forces 

Nedenstående analyse vil tage udgangspunkt i modellen Porter´s Five Forces, men modellen er 

tilpasset et fokus på det enkelte aktiv, frem for en hel virksomhed som ellers er modellens originale 

perspektiv. 

 

 

 

 

Da flere af modellens hovedbestanddele vedrører de samme forhold for både Levemir® og 

Norditropin®, vil disse indledningsvist blive behandlet samtidig for at undgå gentagelser.  

 
 

 

 

   Adgangsbarrierer 
 
 
 
 

Leverandører  Konkurrencemæssige forhold  Kunder 
            Levemir®/ Norditropin® 

 
 

Substituerende produkter 
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Kap. 2.7.5.1 - Levemir® 

 

Adgangsbarrierer 

Levemir® er patentbeskyttet, hvilket medfører at potentielle nye konkurrenter ikke kan kopiere 

Levemir®, men er nødsaget til at udvikle et nyt forskelligt produkt med nogenlunde den samme 

terapeutiske virkning. Det tager en betydelig tid at udvikle og få godkendt et nyt lægemiddel, og 

efter at en eventuel patentansøgning på et aktivt stof er indleveret kan der gå op til syv eller otte år 

til det endelige lægemiddel kan markedsføres.  

Medicinalindustrien og markedet for salg af receptpligtige lægemidler er kraftigt reguleret, med 

henblik på at give mest mulig beskyttelse til patienterne. Dette medfører en enorm administrativ 

byrde for udbydere af medicin, der blandt andet skal dokumentere både effekten samt sikkerheden 

ved det pågældende præparat overfor de relevante sundhedsmyndigheder. Omkostningerne ved at 

udvikle et nyt lægemiddel estimeres i dag da også til omtrent 1 milliard USD56. Der behøves altså 

betydelige investeringer i både tid og penge såfremt man skal gøre sig gældende på markedet for 

lægemidler. På den baggrund er det ikke sandsynligt at helt nye aktører på markedet vil være en 

betydelig trussel.   

 
Leverandører 

Det vides ikke hvorvidt Novo Nordisk selv producerer det aktive stof insulin detemir til deres 

præparat Levemir®, men under alle omstændigheder må det forventes at råvarerne til denne 

produktion leveres udefra. Råvarerne vil typisk være meget standardiserede produkter, hvor det må 

antages at der findes et stort antal leverandører. Desuden er det værd at nævne at omkostningerne til 

indkøb af råvarer i medicinbranchen typisk udgør en lille del af de samlede omkostninger, hvorfor 

Novo Nordisk ikke vil være særlig følsom overfor udsving i prisen på disse råvarer. 

Novo Nordisk er ledende på markedet indenfor salg af insulin, og det må derfor forventes, at de kan 

høste en betydelig fordel i forhandlingsstyrke overfor eventuelle leverandører til deres produktion af 

Levemir®. Det skal i den sammenhæng bemærkes af Levemir® markedsføres med Novo Nordisk´ 

injektionspen ved navn FlexPen®, som også benyttes til andre af Novo Nordisk´ præparater, hvilket 

understreger Novo Nordisk position som en stor kunde i forhold til eventuelle leverandører med 

hensyn til netop dette aspekt ved Levemir®. Det må derfor konkluderes at omkostninger i 

forbindelse med råstoffer til produktion ikke forventes at stige i markant omfang.  

                                                 
56 Murphy (2007) 
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Kunder 

Kunderne kan i princippet defineres som de patienter der i sidste ende køber lægemidlet. Men en 

sådan simplificering tager ikke højde for det meget regulerede marked som 

lægemiddelproducenterne opererer i og de forhold der derved har direkte indvirkning på 

afsætningen af lægemidler. I Europa yder staten typisk et større eller mindre tilskud til indkøb af 

lægemidlet, og kan derfor i princippet medregnes som kunder. Foruden den rent lægefaglige 

godkendelse af lægemidlet af myndighederne, forhandler myndighederne derfor også direkte med 

lægemiddelproducenter om hvilken pris det pågældende lægemiddel kan afsættes til. Som nævnt 

ovenfor i PEST-analysen medfører det et betydende pres på lægemiddelpriserne. 

I USA er den enkelte patient typisk forsikret for udgifter til medicinsk behandling via sin respektive 

arbejdsgiver, hvilket generelt også har resulteret i højere priser på lægemidler i forhold til Europa, 

da myndighederne ikke har interesse i at udøve det samme pres. Omvendt kan 

forsikringsselskaberne efterhånden gøre sig gældende med en betydelig forhandlingsstyrke, hvilket 

er en tendens der spås at fortsætte fremover med faldende priser på lægemidler som resultat. I 

tilfælde af et patenteret lægemiddel som Levemir® vil denne tendens dog ikke være så tydelig som 

med generiske lægemidler, da de alternative lægemidler vil være få. 

 

Substituerende produkter      

For et patenteret produkt vil antallet af substituerende produkter i sagens natur være meget 

begrænset, idet Men særligt på diabetesmarkedet, hvor antallet af produkter er forholdsvis stort, vil 

det formentlig være muligt at finde alternative lægemidler med en tilstrækkelig tilsvarende 

virkning, der kan opfylde de relevante terapeutiske behov for den enkelte patient. Det skal dog 

understreges at så længe patentet er aktivt, vil der kunne blokeres for identiske eller næsten 

identiske produkter, hvorfor truslen fra substituerende produkter må anses for at være lille. 

 

Konkurrencemæssig intensitet i branchen  

Den konkurrencemæssige intensitet for Levemir® vurderes at være relativ beskeden på baggrund af 

de høje adgangsbarrierer i medicinalindustrien samt det forholdsvis lave antal substituerende 

produkter på grund af det bagvedliggende patent for Levemir®.  

Derudover vurderes markedet for behandling af diabetes at vokse i de ni resterende år med juridisk 

beskyttelse af patentet, hvilket reducerer sandsynligheden for markant hårdere konkurrence. 
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Omvendt er der som nævnt andre globale aktører på markedet for behandling af diabetes som 

helhed, hvilket kan øge rivaliseringen på markedet. Man skal heller ikke udelukke, at de andre store 

aktører på markedet kan udvikle produkter, der uden at krænke patentrettighederne til Levemir® 

kan tage kampen op på markedet.   

 
 

Kap. 2.7.5.2 - Norditropin® 

 

Adgangsbarrierer 

Det aktive stof i Norditropin® ikke er beskyttet af et patent, og kan derfor frit fremstilles af andre 

end Novo Nordisk. Selve fremstillingsprocessen til et lægemiddel er ofte ikke særlig svær at 

kopiere, omend det kræver ikke helt ubetydelige investeringer i procesanlæg mv.. Den store fordel 

som generiske producenter af et allerede godkendt markedsført lægemiddel har, er imidlertid at 

produktet allerede er godkendt hos diverse sundhedsmyndigheder. Derved sparer man den 

langvarige og meget omkostningsfulde proces det er, at bevise lægemidlets terapeutiske virkning og 

sikkerhed overfor myndighederne, og man behøver derfor kun at fokusere på at dokumentere at ens 

egen produktion overholder de gældende regler på området.  

Det betyder at allerede eksisterende lægemiddelproducenter, der i forvejen har en passende 

organisation på plads, uden de store vanskeligheder kan påbegynde salg indenfor markedet af 

væksthormonet somatropin.   

 

Leverandører 

Udover det aktive stof somatropin, er der i Norditropin® også en række andre indholdsstoffer57, der 

formentlig også indgår i talrige andre sammenhænge. Ingen af disse stoffer er specielt komplicerede 

at fremstille, og ingen af leverandørerne er derfor højt specialiserede udbydere af et unikt produkt 

som ingen andre kan fremstille. Det er igen her vigtigt at notere sig at indkøbet af indholdsstofferne 

udgør en lille del af de samlede omkostninger ved produktion og salg af produktet Norditropin®.  

 

Selvom der er adskillige andre lægemiddelproducenter der også sælger væksthormon med 

somatropin, og Novo Nordisk altså langt fra er alene på dette marked, forventes det derfor at Novo 

                                                 
57 De øvrige indholdsstoffer er mannitol, histidin, poloxamer 188, phenol og sterilt vand. 
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Nordisk med en betydelig volumen, kan have en lille fordel i forhold til forhandlingsstyrke i forhold 

til eventuelle leverandører. På den baggrund forventes det ikke at omkostninger til råmaterialer vil 

stige særlig meget.  

 

Kunder 

Som nævnt tidligere er der efterhånden et stærkt pres på lægemiddelpriserne specielt i EU og 

tendensen er den samme i USA. Da Norditropin® er et generisk produkt forventes det at kunderne 

på sigt vil få større mulighed for at lægge pres på prisen, for ikke at skifte til konkurrerende 

produkter, som der, jf. nedenfor, er et ganske rigt udbud af.  

 

Substituerende produkter 

Der forefindes en række andre producenter på markedet, der også markedsfører produkter 

indeholdende det aktive stof somatropin. Både de store medicinalgiganter Pfizer og Eli Lilly 

markedsfører hver især deres tilsvarende præparater under navnene….  Men også mindre aktører er 

på markedet med produkterne…  

 

Rent terapeutisk vil der være en meget lille eller ingen forskel på de nævnte produkter i forhold til 

Norditropin®, hvorfor patienter typisk uden de store problemer vil kunne skifte fra det ene produkt 

til det andet. Dog er det muligt at differentiere sine produkter en smule fra resten af markedet ved 

hjælp af diverse injektionsmekanismer. Således har Novo Nordisk deres egne injektions nåle, der er 

designet til at lette dosering og injektion af eksempelvis Norditropin®. 

Med ovenstående in mente må prisen dog fortsat ses som det væsentligste parameter i kampen om 

markedsandele, grundet det forholdsvist store udbud af meget ensartede produkter.         

 
Konkurrencemæssig intensitet i branchen 

Den konkurrencemæssige intensitet i branchen for Norditropin® må anses, at være noget højere end 

for det patenterede Levemir®. Der er de samme høje adgangsbarrierer på markedet for 

Norditropin®, men antallet af substituerende produkter er væsentligt højere grundet de manglende 

patentrettigheder til produktet.  

Desuden vurderes det at markedet ikke vil opleve den samme markante vækst som markedet for 

behandling af diabetes, hvilket betyder øget konkurrence og dermed et større pres på indtjeningen.  
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Slutteligt er der betydelige exitbarrierer i medicinalbranchen på grund af den høje grad af 

specialisering af både medarbejdere og produktionsudstyr. Skulle der opstå en overkapacitet på 

markedet, vil det have en negativ indvirkning på priserne og dermed indtjeningen, idet aktørerne 

hellere vil sænke deres priser end forlade markedet.  

 

 

Kap. 2.8. - Strategisk potentiale 
 

Levemir®  

Der spås en markant vækst i indtjeningen fra Levemir® indtil patentet udløber om ni år. Dette 

begrundes hovedsageligt med den kraftige vækst i markedet som helhed, og det meget lave antal af 

substituerende produkter som patentbeskyttelsen bevirker. Desuden har Novo Nordisk meget stor 

erfaring med markedsføring og distribution af medicin til behandling af diabetes, hvilket vil give 

dem en relativ fordel i forhold til andre store aktører på markedet. 

 

Norditropin® 

Der spås en vækst i indtjeningen fra Norditropin® fremover, hvilket primært skal begrundes med at 

Novo Nordisk er den største aktør målt på markedsandel, og derfor i større udstrækning end 

konkurrenterne kan reducere deres omkostninger på grund af stordriftsfordele.   
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Kap. 2.9. - Estimering af budgetperiode 
Såfremt man anvender indkomstmodellen som indgangsvinkel til en værdiansættelse af et aktiv, er 

det relevant at estimere den resterende levetid for aktivet, idet det er nødvendigt med en afgrænset 

periode for estimeringen af fremtidige pengestrømme.  

Tager man højde for definitionen på aktiver, som beskrevet i afsnit 2.1, nemlig at det skal være 

sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, må det nødvendigvis følge 

deraf, at den resterende levetid må defineres som det tidsrum hvori aktivet er profitabelt58. For god 

ordens skyld skal det nævnes, at estimeringen af levetid i denne værdiansættelse, ikke har noget at 

gøre med den skattemæssige estimering af levetid.  

Patenter og varemærker er immaterielle aktiver der er juridisk beskyttet. Den resterende levetid kan 

dog være kortere end den periode hvori aktivet nyder beskyttelse. Derudover skal man i forbindelse 

med nedskrivningstests, også være opmærksom på de rammer den relevante regnskabsstandard 

sætter for selve estimeringen.   

 

Kap. 2.9.2 - Patent 

Som udgangspunkt vil et patent have en juridisk levetid på 20 år, men den juridiske levetid behøver 

nødvendigvis ikke være sammenfaldende med den resterende levetid som anlægsaktiv. Førend en 

sådan slutning kan accepteres, er det imidlertid nødvendigt at analysere det enkelte patent nærmere. 

I medicinalindustrien, som er udgangspunktet for denne analyse, kan næsten hele værdien af et 

patenteret produkt føres tilbage til det bagvedliggende patent. Idet det er selve den patenterede 

opfindelse af det aktive stof i lægemidlet og ikke eksempelvis produktionsprocessen, der er nem at 

kopiere, der skaber værdien. På baggrund heraf kan det med rimelighed antages at den resterende 

levetid for patenter i medicinalindustrien er lig med den juridiske levetid. Der vil dog altid være en 

risiko for teknologisk forældelse af aktivet, hvilket kan afkorte den resterende levetid.  

I relation til denne analyse betyder det at den resterende levetid for patentbeskyttelsen for Novo 

Nordisk´ produkt Levemir® som udgangspunkt kan estimeres til 9 år, idet man udtog patent på det 

aktive stof i 1998.  

Men en levetid på 9 år er umiddelbar ikke acceptabel i henhold til de gældende regler i 

regnskabsstandarden IAS 36, der er beskrevet ovenfor i kapitel 2, og som foreskriver en 

budgetperiode på maksimalt fem år i forbindelse med værdiansættelsen. Som det dog også er nævnt 

i kapitel 2, er der dog mulighed for at fravige denne regel, såfremt man kan argumentere herfor.  
                                                 
58 Smith & Parr (2002,283) 
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I den givne situation er det altså nødvendigt, at sondre mellem de angivne regler i IAS 36 og den 

reelle resterende levetid for aktivet, for at finde frem til den metode der vil give den teoretisk mest 

korrekte værdi af det pågældende aktiv. Dette kræver en lidt nøjere undersøgelse af aktivet samt 

selve DCF-modellen, førend man kan fastlægge budgetperioden for nedskrivningstesten. 

 

Det ligger fast at patentet udløber om 9 år, og man kan også med rimelig sikkerhed fastslå, at 

patentet formentlig vil generere pengestrømme i resten af dets juridiske levetid jf. den strategiske 

analyse ovenfor. Det er altså muligt at opstille en ret præcis grænse for, hvornår pengestrømme 

hidrørende fra patentet ophører.  

 

Når man værdiansætter et aktiv eller et selskab efter DCF-modellen, har terminalværdien en meget 

stor betydning og 60-70 % af værdien af aktivet eller selskabet kan antages at hidrøre fra 

terminalværdien59. Tager man dette forhold i betragtning, kan man retfærdiggøre en budgetperiode 

på mere end de fem år der er nævnt i IAS 36, idet de fire sidste år i en budgetperiode på ni år ikke 

vil nærme sig de 60-70 % af den samlede værdi som man ellers ville finde i terminalleddet. Skulle 

man anvende en budgetperiode på kun fem år på det pågældende aktiv, ville man derfor kraftigt 

overvurdere den samlede værdi af aktivet, fordi terminalleddet vil estimere en værdi der er højere 

end de pengestrømme der rent faktisk vil genereres i de sidste år af aktivets levetid.  

 

På baggrund heraf estimeres budgetperioden for patentet for insulin detemir hermed til ti år, idet 

nuværende år også tæller med i budgetperioden.       

   

 

Kap. 2.9.3 - Varemærke 

Anderledes forholder det sig med varemærker, der i princippet har ubegrænset juridisk levetid. I 

praksis skal man typisk forny sit varemærke hvert tiende år, alt efter hvilket land varemærket er 

registreret i.  

Produktnavne indenfor medicinalindustrien er meget aktivspecifikke og dermed værdiløse, så snart 

det pågældende produkt ikke markedsføres længere. Derfor kan man med rette definere den 

resterende levetid for varemærker, som lig det tidsrum der forløber indtil det bagvedliggende 

produkt trækkes tilbage fra markedet. Det giver anledning til en række problemstillinger, hvor 

                                                 
59 Møller (2006, 1) 
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blandt andet faktorer fra den strategiske analyse bør medtages. Man kan blandt andet undersøge, 

hvorledes sammenlignelige produkter har udviklet sig over tid eller undersøge deres gennemsnitlige 

levetid, den teknologiske udvikling i samfundet der kunne influere på produktet samt andre 

relevante faktorer60 .Dog forsimpler de retlige rammer fastlagt i IAS 36 denne analyse noget på 

grund af den øvre grænse på budgetperioden på fem år.  

Den strategiske analyse ovenfor indikerer med ret stor sikkerhed, at produktet vil være på markedet 

i en del år fremover, og det er da heller ikke usædvanligt i medicinalbranchen, at markedsførte 

lægemidler forbliver på markedet i årtier. Eksempelvis markedsførte LEO Pharma A/S deres 

dermatologiske præparat Fucidin® for over 40 år siden, og det er stadig et af de bedst indtjenende 

lægemidler i virksomhedens portefølje. 

 

Det fastslås hermed at der for værdiansættelsen af Norditropin® arbejdes med en uendelig levetid, 

hvor de pengestrømme der ligger ud over budgetperioden på fem år indgår i terminalværdien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
60 Reilly, Schweihs (2004, 421ff) 
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Kap. 2.10 - Budgettering 
Forudsætningen for at få et realistisk estimat af kapitalværdien af et aktiv er, at der i 

værdiansættelsesmodellen anvendes realistiske skøn for den fremtidige udvikling i 

pengestrømmene. I forbindelse med en nedskrivningstest vil man typisk have direkte adgang til 

interne informationer vedrørende både selve aktivet og den virksomhed der ejer aktivet61. Dette 

medfører at man oftest skal have en kritisk tilgang til allerede udarbejdede budgetter og disses 

forudsætninger. Til dette formål kan følsomhedsanalyser være et godt værktøj, men da der i IAS 36 

ikke er veldefinerede retningslinjer for anvendelsen af disse62, vil dette emne ikke blive behandlet 

yderligere. Dog skal udviklingen i de frie cashflow udtrykke det vægtede gennemsnit af de mulige 

udfald63.  

 

Som det blev beskrevet ovenfor ligger det imidlertid fast, at de frie cashflows skal beregnes før skat 

og før finansielle poster. For at leve op til disse krav i IAS 36 kan de frie cashflows beregnes 

således: 

OMSÆTNING 
 

- Produktionsomkostninger 
- Salgs- og distributionsomkostninger 
- Administrationsomkostninger 
- Andre driftsomkostninger 
=   Ordinært resultat før finansielle poster 
+   Afskrivninger 
=   Cashflow fra driften (1) 
+/- Ændringer i varbeholdninger 
+/- Ændringer i tilgodehavender 
+/- Ændringer i leverandørgæld m.v. 
- Normale geninvesteringer i anlægskapital 
=    Cashflow fra investeringer (2)  
=    Frit cashflow = (1) – (2) 
 
Frit cashflow = Cashflow fra driften – Cashflow fra investeringer 
    Kilde: PriceWaterhouseCoopers 

 
 

                                                 
61 FSR (2002, 36ff) 
62 Christensen et al (2008, 11) 
63 Christensen et al (2008, 12) 
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For at levere oplysninger til ovenstående model, er der hentet informationer i Novo Nordisk 

årsregnskab for 2008 (se bilag 1). Her kan blandt andet ses, at omsætningen af Levemir® og 

Norditropin® er henholdsvis 3,850 milliarder DKK og 3,865 milliarder DKK ud af en samlet 

omsætning på 45,553 milliarder DKK64. Da der imidlertid ikke er adgang til oplysninger på 

produktniveau i årsregnskabet med hensyn til de andre punkter i udregningen af det frie cashflow, 

er de følgende udregninger baseret på den antagelse, at de oplysninger i årsregnskabet vedrørende 

omkostninger, cashflow mv. der er angivet på koncernniveau, kan overføres direkte til Levemir® 

og Norditropin®65. Information vedrørende omkostningerne er beregnet ud fra de i årsregnskabet 

angivne tal for fjerde kvartal, mens ændringer i arbejdskapitalen samt normale geninvesteringer i 

anlægskapital er angivet i pengestrømsopgørelsen. 

 

I årsregnskabet fremgår følgende: 

 

• Produktionsomkostningerne udgør 20,2% af omsætningen i fjerde kvartal i 2008 

• Salgs- og distributionsomkostninger udgør 28,3% af omsætningen i fjerde kvartal 2008 

• Administrationsomkostninger udgør 6,0% af omsætningen i fjerde kvartal 2008 

• Der er ikke oplysninger om andre driftsomkostninger/indtægter 

• De samlede afskrivninger i 2008 udgør 2442 millioner DKK 

• Ændringer i varebeholdninger i 2008 udgør -651 millioner DKK 

• Ændringer i tilgodehavender udgør i 2008 -1110 millioner DKK 

• Ændringer i leverandørgæld udgør i 2008 1199 

• Til geninvesteringer er der i 2008 brugt 1382 millioner DKK 

 

Salget af Levemir® i 2008 udgjorde omtrent 8,45 % af den samlede omsætning mens salget af 

Norditropin® udgjorde omtrent 8,48 % af den samlede omsætning. 

Heraf følger at det frie cashflow for henholdsvis Levemir® og Norditropin® før skat og finansielle 

poster kan udregnes således: 

                                                 
64 Novo Nordisk (2009, 5) 
65 Denne antagelse retfærdiggøres med den begrundelse, at formålet med afhandlingen, som beskrevet indledningsvist, 
ikke er at værdiansætte hverken patentrettighederne til Levemir® eller varemærket Norditropin®. Det gennemgående 
eksempel i afhandlingen har således kun ren illustrativ værdi, og selve de monetære værdier der indgår i eksemplerne 
har altså ingen betydning for afhandlingens formål som sådan.      
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2008    Levemir® Norditropin® 
 
Omsætning (i mio. DKK)   3850 3865 
                          
-    Produktionsomkostninger (20,2%)  778 781 
-    Salgs- og distributionsomkostninger (28,3%) 1090 1094 
-    Administrationsomkostninger (6,0%)  231 232 
+/- Andre driftsomkostninger  0 0 
=   Ordinært resultat før finansielle poster 1751 1758 
+   Afskrivninger (2442)   206 207                     
=   CASH FLOW FRA DRIFTEN  1957 1965 
+/- Ændringer i varebeholdninger (-651)  -55 -55 
+/- Ændringer i tilgodehavender (-1110)  -94 -94 
+/- Ændringer i leverandørgæld mv. (1199) 101 102 
-    Normale geninvesteringer i anlægskapital (-1382) 117 117 
=   CASH FLOW FRA INVESTERINGER -165 -164 
 
FRIT CASH FLOW =   1792 1801 

  
 

 Det er nu fastlagt at det frie cash flow før skat og finansielle poster for Levemir® og Norditropin® 

i 2008 udgør henholdsvis 1792 og 1801 millioner DKK, og næste opgave er dermed at estimere det 

frie cash flow for resten af budget perioden. 

 

Kap. 2.10.2 - Levemir® 

Den strategiske analyse ovenfor spåede en markant vækst i salget af Levemir®, og dermed også i 

det netop estimerede frie cash flow. Men for at opnå et pålideligt estimat af aktivets markedsværdi, 

er selve timingen af de fremtidige cash flow enormt vigtig. Med hensyn til patenterede lægemidler 

er der lavet analyser, der viser udviklingen i henholdsvis omsætning og resultatet af den primære 

drift fra lancering på markedet til patentets udløb66. Analysen konkluderer at der typisk forekommer 

en kraftig vækst i omsætning og resultatet af den primære drift i første halvdel af perioden indtil 

patentudløb. Herefter vil vækst og indtjening gradvis aftage og der vil typisk forekomme en mere 

stabil fase med mere beskedne stigninger i sidste halvdel af perioden indtil patentet til sidst udløber.  

 

                                                 
66 Murphy et al. (2007, 31) 
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Levemir® blev først markedsført i 2004 og er patenteret indtil 2018. Idet den netop omtalte 

undersøgelse vil danne grundlag for budgetteringen for Levemir®, vil de fremtidige cash flows 

herefter fordeles som følger af nedenstående skema: 

 

Estimerede fremtidige cash flows for Levemir® (mio. DKK) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vækst 35% 24% 16% 11% 7% 5% 4% 3% 2% 1% 

FCF 5.190 6.435 7.464 8.285 8.864 9.307 9.763 10.055 10.256 10.358

 

 

Kap. 2.10.3 - Norditropin®  

Den strategiske analyse ovenfor spåede en vækst i indtjeningen for Norditropin®, der dog var 

mindre markant end for Levemir®. For at fordele den indtjening nærmere ud over budgetperioden, 

kan man tage udgangspunkt i en række metoder. Eksempelvis kan man anvende en række 

ekstrapoleringsmetoder der typisk anvender historisk information som grundlag for udviklingen i de 

fremtidige pengestrømme67. Disse metoder stemmer dog dårligt overens med de ovenfor beskrevne 

krav om, at det er et øjebliksbillede af aktivets nuværende situation der skal ligge til grund for de 

fremtidige pengestrømme. Anvendelsen af livscyklusser til estimering af fremtidige pengestrømme 

kan som før nævnt være vanskeligt med hensyn til ikke patenterede lægemidler i den meget 

regulerede medicinalbranche, hvor der typisk ikke findes nogle generelle mønstre for indtjeningen. 

Estimeringen af de fremtidige pengestrømme for Norditropin® vil således udelukkende basere sig 

på strategiske analyse ovenfor, hvilket medfører en beskeden aftagende vækst i budgetperioden. 

 

Estimerede fremtidige cash flows for Norditropin® (mio. DKK) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Vækst 7% 5% 4% 3% 2% 

FCF 4117 4322 4494 4628 4720 

     

I terminalperioden, der skal indeholde nutidsværdien af pengestrømmene efter budgetperioden, blev 

det antaget at der var en konstant vækst. Ved fastlæggelse af den konstante vækst i 

                                                 
67 Reilly, Schweihs (2004, Kapitel 14) 
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terminalperioden, anbefales det at vækstraten ikke overstiger den generelle vækst i samfundet68. 

Selvom der i den strategiske analyse kunne argumenteres for, at medicinalbranchen er forholdsvis 

uafhængig af makroøkonomiske forhold, vil denne anbefaling følges. På baggrund heraf fastsættes 

den konstante vækst i terminalperioden til 1%, idet den langsigtede vækst i Danmark pr. september 

2008 er skønnet til cikra 1,6% og 1,7%69. 

 

Kap. 2.11 - Diskonteringsfaktor 
Da nu de fremtidige pengestrømme er estimeret, skal der nu estimeres en passende 

diskonteringsfaktor til at beregne nutidsværdien af Levemir® og Norditropin®. Som tidligere 

nævnt lægger IAS 36 kraftigt op til at man anvender WACC, til at tilbagediskontere de estimerede 

pengestrømme. WACC kan defineres som følger: 

 

WACC = GA*Kd*(1-t) + EKA*Ke 

 

Hvor 

GA = Gældsandel (nettorentebærende gæld) 

EKA = Egenkapitalandel 

Kd = Lånerente 

t = Den marginale selskabsskattesats 

Ke = Ejerafkastkrav 

 

For at estimere WACC kræver det altså, at man først estimerer den relevante kapitalstruktur, 

lånerenten samt ejerafkastkrav. Det fremgår af bilag 1 at den effektive skattesats t for Novo Nordisk 

i 2009 estimeres til 24% 

 

Kap. 2.11.2 - Kapitalstruktur 

Som det fremgik ovenfor skal der ved værdiansættelsen anvendes en uafhængig kapitalstruktur, og 

kapitalstrukturen for ejeren af det pågældende aktiv, i dette tilfælde Novo Nordisk, kan derfor ikke 

anvendes direkte. På baggrund vil den følgende analyse anvende en kapitalstruktur, der er fastlagt 

                                                 
68 Christensen et al.(2008,4) 
69 Christensen et al.(2008,4) 
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med udgangspunkt i sammenlignelige selskaber, idet det antages at Novo Nordisk kapitalstruktur på 

sigt vil nærme sig branchegennemsnittet70. 

Goldman Sachs har i 2008 foretaget en undersøgelse af forskellige europæiske 

medicinalvirksomheders kapitalstruktur71, der vil fungere som basis for den nærmere fastlæggelse 

af den relevante kapitalstruktur. 

 

Figur: Finansiel gearing i den europæiske medicinalindustri 
Virksomhed    Nettogæld/EBITDA 

2008E                   2009E 

Nettogæld/Egenkapital 

2008E                     2009E 

Almirall 

AstraZeneca 

Galenica 

GlaxoSmithKline 

Grifols 

Lundbeck 

Meda AB 

Merck KgaA 

Novartis 

Novo Nordisk 

Orion 

Recordati 

Sanofi-aventis 

Shire 

UCB 

0,7x                         0,2x 

0,6x                         0,4x 

1,7x                         1,2x 

0,9x                         0,9x 

1,4x                         0,8x 

-0,8x                      -1,1x 

3,7x                         2,7x 

0,0x                        -0,5x 

-0,1x                      -0,6x 

-0,5x                      -0,6x 

-0,4x                      -0,4x 

0,2x                       -0,1x 

0,2x                        0,1x 

1,0x                        0,8x 

3,0x                        3,0x 

 

27%                          6% 

37%                         21%  

120%                       66% 

100%                      101% 

72%                          45% 

-30%                       -40% 

121%                        95% 

-1%                         -12% 

-3%                         -13% 

-22%                       -25% 

-20%                       -21% 

7%                           -5% 

4%                             2% 

74%                          35% 

47%                          42% 

   Kilde: Goldman Sach Research estimates 

 

Som det fremgår af figuren har Novo Nordisk en negativ gældsandel for både 2008 og 2009. Det 

kan forklares med de store likvide beholdninger selskabet har i forhold til den rentebærende gæld, 

idet den nettorentebærende gæld defineres som den rentebærende gæld minus rentebærende 

aktiver72.  

En udregning af gennemsnittet af kapitalstrukturen for 2008 og 2009 giver et gennemsnit for 2008 

på 35% og et gennemsnit for branchen i 2009 på 20%. Dog kan man ikke umiddelbart anvende det 

                                                 
70 Christensen et al.(2008,5) 
71 Murphy(2008,5) 
72 Plenborg, Petersen(2005,138) 
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aflæste gennemsnit, idet kapitalstrukturen formentlig ikke vil blive fastholdt på længere sigt73, 

hvilket også illustreres af den store forskel i gennemsnittende for 2008 og 2009. Det er eksempelvis 

også nødvendigt at undersøge hvilke lånemuligheder der er tilgængelige, og hvor stor en 

overskydende driftslikviditet selskabet har. Dette vil dog ikke undersøges nærmere i denne 

afhandling og branchegennemsnittet for 2009 for gældsandelen GA på 20% vil herefter blive 

anvendt til fastsættelse af diskonteringssatsen. Det følger heraf at egenkapitalandelen EKA derefter 

må fastsættes til 80%. 

 

Kap. 2.11.3. - Risikofri rente 

Den risikofri rente Rf anvendes ved beregning af både lånerenten Kd og ejerafkastkravet Ke. 

 

Dekomponerer man lånerenten Kd i formlen for WACC ovenfor får man følgende: 

Kd = (Rf + Rs)*(1 – t), 

hvor Rf er den risikofri rente, Rs er et selskabsspecifikt risikotillæg og t er selskabsskattesatsen. 

 

Ved fastlæggelse af den risikofri rente kan der tages udgangspunkt i den aktuelle rente på et 

risikofrit papir, der matcher varigheden af de pengestrømme der skal tilbagediskonteres74. Til dette 

formål er valgt den effektive rente på en 10 årig statsobligation, hvorefter den effektive rente Rf kan 

fastsættes til 3,38%75. 

 

Risikotillæg på gæld 

Fastlæggelsen af det selskabsspecifikke tillæg kan tage udgangspunkt i en samlet vurdering af både 

driftsmæssige og finansielle risici i den pågældende virksomhed76. Til dette formål kan 

kreditratings, der tager udgangspunkt i finansielle nøgletal, være et glimrende instrument. De 

nøgletal der anvendes kan typisk være afkastningsgraden og/eller overskudsgraden, der fokuserer på 

rentabiliteten samt en række forskellige nøgletal der lægger vægt på risikoforhold. 

Anvender man eksempelvis firmaet Standard & Poor´s rating vil man se at Novo Nordisk med i 

hvert fald med hensyn til rentabilitet kan opnå en AAA-rating77, hvilket udmønter sig i et 

                                                 
73 Christensen et al.(2008,5ff) 
74 Christensen et al.(2008,6) 
75 Den risikofrie rente på 3,38% for en 10-årig statsobligation er fundet ved opslag på Forlaget Børsens hjemmeside 
(www.borsen.dk) den 27. august 2009. 
76 Plenborg, Petersen(2005,243ff) 
77 Plenborg, Petersen(2005,244) 
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selskabsspecifikt risikotillæg Rs på 0,4578, der herefter vil blive anvendt i den resterende del af 

analysen.  

 

Kap. 2.11.4. - Lånerente 

Med reference til de netop udledte oplysninger ovenfor kan lånerenten, Kd hermed estimeres til: 

 

Kd= (Rf + Rs)  

 

Rf= 3,38%; Rs= 0,45% 

 

Kd= 3,38%+0,45%= 3,83% 

 

Kap. 2.11.5 - Ejerafkastkrav 

Ejerafkastkravet Ke kan fastlægges ved at tage udgangspunkt i Capital Asset Pricing-modellen 

(CAPM): 

Ke = Rf + beta*(Erm – Rf) 

hvor Rf er den risikofri rente, β er den systematiske risiko og Erm er det forventede afkast ved 

investering i markedsporteføljen79.  

 

Den risikofri rente er tidligere blevet estimeret til 3,38%, så fokus vil alene være på beta og 

markedsrisikopræmien og dermed CAPM-modellens andet led, der udtrykker investors 

kompensation for risiko80. 

 

Beta 

Ved anvendelse af CAPM-modellen vil kun den del af risikoen, der ikke kan elimineres ved at eje 

en veldiversificeret portefølje af aktiver, indgå i prisdannelsen af et aktiv. Dette benævnes den 

systematiske risiko og kan udtrykkes ved hjælp af beta, der er et relativt mål for risikoen. Beta kan 

estimeres ud fra den historiske kursudvikling for den pågældende virksomhed i forhold til 

aktiemarkedet, hvilket kræver en vis likviditet i aktien. Det kan give en række problemer såfremt 

                                                 
78 Plenborg, Petersen(2005,246) 
79 FSR(2002,54) 
80 FSR(2002,55ff) 
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man skal estimere beta for unoterede selskaber, men da IAS 36 imidlertid kun skal anvendes af 

børsnoterede virksomheder er dette ikke noget problem i dette tilfælde. 

I praksis kan man foretage en estimering af beta ved hjælp af en lineær regressionsanalyse81, hvor 

man afsætter kursudviklingen af den enkelte aktie mod udviklingen af aktiemarkedet. Det man 

måler er altså volatiliteten, dvs. usikkerheden i kursudviklingen, i forhold til resten af markedet. 

I dette tilfælde er værdien af beta dog indhentet via Bloomberg (se venligst bilag 2), der estimerer 

beta for Novo Nordisk til 0,9. 

Det bemærkes i øvrigt at en beta-værdi på 0,9 stemmer udmærket overens med den ovenfor 

udarbejdede PEST-analyse, der konkluderede at medicinalbranchen ikke er så følsom overfor 

svingninger i konjukturerne, og at Novo Nordisk aktien dermed er mindre risikofyldt end 

markedsporteføljen. 

 

Markedsrisikopræmien 

Markedsrisikopræmien (Erm – Rf) er et udtryk for det merafkast en investor ville forlange, for at 

påtage sig en risiko svarende til risikoen på en markedsportefølje i forhold til en risikofri 

investering82, og definerer altså forskellen mellem det forventede markedsafkast og den risikofrie 

rente. 

PricewaterhouseCoopers har i 2008 foretaget en undersøgelse af den anvendte 

markedsrisikopræmie, hvorefter gennemsnittet kunne udledes til 4,7%83. Da der ikke har været de 

store udsving i markedsrisikopræmien siden 200284, kan en markedsrisikopræmie på 4,7% antages 

at være et udmærket estimat, og vil følgelig blive anvendt i den efterfølgende analyse. 

 

Ejerafkastkrav 

Ejerafkastkravet Ke kan nu estimeres som følger: 

 

Ke= 3,38% + 0,9*4,7% = 7,61% 

 

 

 

                                                 
81 Andersen et al.(2002,229ff) 
82 Christensen et al.(2008,9) 
83 Christensen et al(2008,10) 
84 Christensen et al.(2008,10) 
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Kap. 2.11.6. - Udregning af WACC 

Da både lånerenten efter skat samt ejerafkastkrav er estimeret kan WACC nu udregnes: 

 

WACC= GA*Kd*(1-t) + EKA*Ke 

WACC= 0,20*3,83%*(1-0,24) + 0,8*7,61% 

 

WACC=  6,67%       

 

Anvendelse af diskonteringssats før skat 

WACC efter skat er nu udregnet til 6,67%, men det følger af de ovenfor skitserede krav til 

nedskrivningstesten, at den anvendte diskonteringssats skal være før skat. Den korrekte metode til 

at omregne WACC efter skat til WACC før skat, vil være at justere de fremtidige pengestrømme for 

skattebetalinger og dermed beregne nutidsværdien af aktivet med pengestrømme efter skat og 

tilbagediskontere dem med den beregnede WACC efter skat85. Herefter kan man via en iterativ 

metode estimere WACC før skat, ved at tilbagediskontere pengestrømmene før skat med en 

diskonteringssats, der giver den samme nutidsværdi som beregningerne efter skat. 

 

Som det er nævnt tidligere er den effektive skattesats for Novo Nordisk i 2009 estimeret til 24%. 

Ved at fratrække 24% i skat fra de estimerede pengestrømme kan de herefter udregnes til: 

 

Cash flow efter skat for Levemir® (mio. DKK) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FCF 3944 4890 5672 6296 6736 7073 7420 7641 7794 7892 

 

Cash flow efter skat for Norditropin® (mio. DKK) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

FCF 3049 3170 3266 3332 3364 

 

 

 

 

                                                 
85 Petersen, Plenborg(2007,12) 
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Nutidsværdi af Levemir® efter skat 

Tilbagediskonterer man pengestrømmene efter skat for Levemir® med den estimerede WACC efter 

skat på 6,67% får man en nutidsværdi på 44972 mio. DKK. 

 

Nutidsværdi af Norditropin® efter skat 

Idet varemærket Norditropin® har en uendelig levetid bliver pengestrømmene ud over 

budgetperioden på fem år, er det nødvendigt at inddele budgettet i to perioder86. Udover den 

allerede estimerede budgetperiode på fem år, skal nutidsværdien af terminalperioden også beregnes. 

Det er tidligere fastslået at der opereres med en konstant vækst på 1% i terminalperioden, og 

nutidsværdien af terminalperioden kan beregnes ud fra følgende formel benævnt Gordons vækst-

model: 

 

NPVterminalperiode= FCFn+1/(WACC-g)*1/(1+WACC)^n, 

 

hvor g betegner den konstante vækst i terminalperioden og n er antal af år i budgetperioden. 

 

Nutidsværdien af Norditropin® kan herefter beregnes ved at finde summen af nutidsværdien af 

henholdsvis budgetperioden og terminalperioden. 

 

NPVbudgetperiode = 13342 

NPVterminalperiode = 55619 

 

Nutidsværdien af Norditropin® efter skat kan altså estimeres til 68961 mio. DKK.87 

 

WACC før skat 

Anvender man nu den før nævnte iterative metode kan WACC før skat for Levemir® estimeres til 

12,30%, mens WACC før skat for Norditropin® er estimeret til 8,77%. 

 

Den store forskel på de forskellige diskonteringssatser før skat kan forklares med, at 

skattebesparelsen på pengestrømmene før skat ganske langsomt bliver kompenseret via den højere 

diskonteringsfaktor, og en større del af den beregnede nutidsværdi falder tidligere ved en beregning 
                                                 
86 FSR (2002,44ff) 
87 Det bemærkes i øvrigt at værdien i terminalperioden som tidligere nævnt udgør 80% af den totale værdi. 
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før skat end ved en beregning efter skat88. Fordelingen af værdien ændrer sig altså forholdsvis 

markant når man estimerer WACC før skat i forhold til efter skat. 

Denne problematik bliver yderligere forstærket, når der er tale om et aktiv uden uendelig levetid 

som for eksempel et patent, hvilket da også illustreres med at WACC før skat for Levemir® er 

næsten dobbelt så høj som WACC efter skat. 

 

Kap. 2.11.7 - Afrunding 

Nedskrivningstesten efter regnskabsstandarden IAS 36 er nu tilendebragt og en nutidsværdi før skat 

på 44972 mio. DKK for patentet bag Levemir® er estimeret med en diskonteringssats før skat på 

12,3%. 

Ligeledes er nutidsværdien før skat af varemærket Norditropin® på 68961 mio. DKK estimeret med 

en diskonteringssats før skat på 8,77%. 

Såfremt eventuelle bogførte værdier af de respektive aktiver er lavere end den estimerede 

nutidsværdi, skal aktivet herefter nedskrives med differencen mellem den estimerede nutidsværdi 

og den bogførte værdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Kowalczyk, Meldgaard(2006,2) 
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Kap. 2.12. - Kritik af IAS 36 

At værdiansætte immaterielle aktiver er en temmelig kompliceret og vanskelig opgave, og at 

udforme en række generelle regler, der skal være bestemmende for værdiansættelsen af en 

mangfoldighed af unikke aktiver, må næsten siges at være endnu vanskeligere. Derfor synes det 

også rimeligt at fremkomme med en række kritikpunkter til de retlige rammer for den netop 

gennemførte værdiansættelse. 

 

Generel kritik af DCF-modellen 

Der er tidligere redegjort for, at værdiansættelsesmodeller der kan henføres under den generelle 

indkomstmodel, er den teoretisk mest korrekte metode til at værdiansætte immaterielle aktiver frem 

for markedsmetoden og omkostningsmetoden.  

Dog har den her anvendte DCF-model nogle svagheder, som er værd at nævne. Her tænkes især på 

terminalværdiens store betydning ved værdiansættelse af aktiver med en uendelig levetid. Det store 

problem er her, at de eneste tilgængelige modeller til estimering af terminalværdien bygger på nogle 

forholdsvist urealistiske antagelser vedrørende de fremtidige pengestrømme89. Udgangspunktet er 

Gordons vækst-model, der nemlig antager en konstant vækst i al fremtid af positive pengestrømme, 

hvilket indbyder til stor forsigtighed når den fremtidige vækst skal estimeres. 

 

Ved hjælp af immaterielle aktiver kan det som indledningsvist nævnt være muligt, i hvert fald i 

teorien, at opnå overnormale afkast i forhold til en situation med perfekt konkurrence, idet et patent 

kan udelukke andre aktører fra et specifikt marked eller fordi et varemærke differentierer et produkt 

fra resten af produkterne på markedet. De overnormale afkast kan give problemer i henhold til 

DCF-modellen, der forudsætter, at der i budgetperioden opnås et mere stabilt afkast, hvilket IAS 36 

dog også forsøger brugeren at gøre opmærksom på.  

DCF-modellen er desuden ekstremt afhængig af de data der ligger til grund for værdiansættelsen, 

der typisk afhænger af subjektive skøn. Men det er dog svært at se, hvorledes man i en 

regnskabsstandard detaljeret skal kunne regulere eksempelvis den strategiske analyse, der ligger til 

grund for budgetteringen.  

 

 

 

                                                 
89 Møller(2006,2) 
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Kritik af diskonteringssats 

En meget vigtig faktor i DCF-modellen er diskonteringssatsen. Til dette formål angiver IAS 36 at 

man kan benytte WACC, hvilket i teorien også giver god mening når man skal estimere 

nutidsværdien90.  Værdien af et aktiv er til dels afhængig af hvem der ejer aktivet, idet aktivet vil 

være mere værd for en ejer med billige finansieringsmuligheder frem for en ejer med dyre 

finansieringsmuligheder. 

 

Afkastkrav til immaterielle aktiver 

Til estimering af ejerafkastkravet tages der udgangspunkt i CAPM-modellen, der forudsætter at al 

usystematisk risiko der kan bortdiversificeres ikke skal give en investor noget afkast91. Der bliver 

slet ikke i modellen taget højde for usystematisk risiko, hvilket medfører, at det altså er nødvendigt 

at have en veldiversificeret portefølje af aktiver. Problemet her er, at man ved estimeringen af 

risikoen for et enkelt aktiv jo netop ikke kan have en diversificeret portefølje. Der vil med andre ord 

uundgåeligt indgå usystematisk risiko, som der ikke bliver taget højde for, og dermed ikke 

indregnet, ved anvendelsen af WACC som diskonteringssats. Intuitivt giver det da også mening at 

et enkelt aktiv burde have en højere diskonteringssats end den virksomhed der ejer aktivet, da det 

må formodes at virksomheden også er ejer af en række andre aktiver og dermed kan 

bortdiversificere noget af risikoen. 

Undersøgelser viser da også at immaterielle aktiver typisk vil have et højere afkastkrav end 

WACC92 93, hvilket medfører at nedskrivningstesten generelt kan komme til at overvurdere 

nutidsværdien af de pågældende aktiver.  

Undersøgelsen viser desuden at immaterielle aktiver som varemærker vil have et lavere afkastkrav 

end immaterielle aktiver baseret på teknologi såsom patenter. I praksis vil det betyde at det 

formentligt er hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i forskellige diskonteringssatser for de netop 

værdiansatte aktiver94, men IAS 36 lægger ikke på nogen måde op til at differentiere mellem 

forskellige typer af aktiver.  

 

                                                 
90 Husmann et al.(2006,5) 
91 Brealy, Myers, Allen (2006,189ff) 
92 Karnøe et al. (2008, 356ff) 
93 Hitchner(2000,788) 
94 Det skal her bemærkes at forskellen i de to netop estimerede diskonteringssatser før skat, alene er resultatet af en 
ændring i distributionen af værdien grundet selve DCF-modellen. 
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For at imødekomme dette højere afkastkrav til immaterielle aktiver, kunne man modificere CAPM-

modellen til også at tage højde for dette, ved at tilføje et led der inkluderer den ekstra 

aktivspecifikke risiko95. Ejerafkastkravet kunne herefter beskrives som: 

 

Ke= Rf + beta*(Erm-Rf) + Ri, hvor Ri angiver den specifikke risiko der er forbundet med aktivet.  

 

Ved estimeringen af den mere aktivspecifikke risiko kunne overvejelser omkring typen af aktiv, 

aktivets resterende levetid samt branche og konkurrenceforhold være relevante at analysere. Dette 

kan dog være meget vanskeligt at inkorporere i en regulering grundet de mange subjektive skøn 

forholdende taget i betragtning, men da IAS 36 allerede indeholder krav der medfører subjektive 

skøn vil det formentlig ikke gøre regnskabsstandarden mindre troværdig.  

 

 

Diskonteringssats før skat 

Kravet i IAS 36 om en diskonteringssats før skat er begrundet med, at man gerne vil undgå 

problematikken vedrørende udskudt skats påvirkning af nutidsværdien af aktivet, idet man alene har 

fokuseret på rene markedsinput til brug for værdiansættelsen.  

Denne tilgang giver dog nogle rent praktiske problemer ved anvendelse af IAS 36, hvilket medfører 

en risiko for at der anvendes en forkert diskonteringssats. Det har da også vist sig, at der i praksis er 

mange virksomheder der anvender WACC før skat frem for den i IAS foreskrevne WACC efter 

skat96.  

Desuden giver før skat tilgangen også problemer med hensyn til aktiver med en kort levetid, på 

grund af ændringen i distributionen af værdien, så der i tilfælde af fejl angives en nutidsværdi der er 

alt for høj. 

Når man alligevel skal estimere nutidsværdien efter skat, førend man kan estimere 

diskonteringssatsen før skat, så synes det en anelse klodset at bibeholde tilgangen om en før skat 

diskonteringssats.  

 

     

  

 
                                                 
95 Willamette Management Associates (2006,6ff) 
96 Petersen &Plenborg (2007,20) 
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Kap. 2.13 - Delkonklusion 
Analysen har vist hvorledes det er muligt at estimere værdien af henholdsvis et patent og et 

varemærke i henhold til regnskabsstandarden IAS 36, og det kan i tilfælde hvor det er nødvendigt, 

nu afgøres hvorvidt et aktivets bogførte værdi skal nedskrives.  

Det er endvidere gjort klart at det kun er aktiver med en ubestemmelig levetid, der skal underkastes 

en tilbagevendende årlig nedskrivningstest. Det betyder at patenter kun skal værdiansættes i relation 

til IAS 36, såfremt der er forhold der indikerer at den bogførte værdi af patentet er forringet. 

Derimod er varemærker, der i princippet har en uendelig levetid, typisk omfattet af kravet om den 

årlige nedskrivningstest.       

 

En praktisk anvendelse af IAS 36 stiller en lang række krav til brugeren og dennes indsigt til både 

økonomisk teori om både strategiske og finansielle modeller og anvendelsen af disse samt de 

nærmere forretningsmæssige forhold vedrørende det pågældende aktiv. Desuden kan det nævnes at 

IAS 36 har lagt utrolig meget vægt på, at dataene der anvendes i modellen udelukkende skal 

resultere i en gennemsnitlig markedsværdi, hvilket udmønter sig i en række krav. De mange 

antagelser og subjektive skøn der skal foretages undervejs i nedskrivningstesten kræver især, at 

brugeren, som typisk vil være placeret internt i virksomheden, er meget påpasselig med ikke at være 

positivt forudindtaget omkring estimeringen af budgettet.  

DCF-modellen der efter IAS 36 skal anvendes, vurderes til at være den bedst egnede metode til at 

værdiansætte immaterielle aktiver, på trods af dens svagheder med hensyn til antagelsen om 

konstant vækst i terminalperioden, der kan føre til at aktivet overvurderes. Desuden skal man være 

meget opmærksom ved fastlæggelsen af budgetperioden for patenter, der jo har en endelig levetid, 

således længden af budgetperioden for patenter tager højde for den nævnte svaghed med DCF-

modellen og terminalværdien. 

 

Der er i IAS 36 meget regulering omkring estimeringen af diskonteringssatsen WACC, som 

eksempelvis kravet om at diskonteringssatsen skal opgøres uafhængigt af selskabets kapitalstruktur, 

hvilket kan have meget stor betydning for den endelige estimering af WACC. Dog passer det meget 

godt med de generelle retningslinjer i standarden, der som nævnt udelukkende sigter på en 

gennemsnitlig markedsværdi som det ideelle resultat. 

WACC som diskonteringssats har imidlertid sine svagheder, idet diskonteringssatsen for 

immaterielle aktiver generelt formodes at være højere end WACC, hvilket medfører at de aktiver 
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der skal testes måske bliver overvurderet. Følger man denne problematik videre, må det 

nødvendigvis også føre til den konklusion, at der ikke tages højde for at forskellige immaterielle 

aktiver kan have forskellige afkastkrav på trods af de er ejet af samme virksomhed. Det vil 

utvivlsomt medføre noget støj i det endelige resultat, hvor værdien af patenter følgelig vil blive 

overvurderet i forhold til varemærker.   

 

Desuden kan kravet om en opgørelse før skat føre en række praktiske problemstillinger med sig, 

hvilket gør det unødigt kompliceret at anvende standarden samt øger risikoen for fejl, hvilket i 

sidste ende kan gøre informationen utilstrækkelig for regnskabsbrugeren, som standarden jo netop 

søger at hjælpe. 

Da det imidlertid er ekstremt vanskeligt et udforme nogle generelle regler for værdiansættelse af 

nogle helt unikke aktiver, vurderes det dog at IAS 36 på trods af de ovenfor beskrevne 

unøjagtigheder godt kan give et nogenlunde retvisende billede af om der er sket en værdiforringelse 

af det pågældende aktiv, såfremt man formår at udføre nedskrivningstesten korrekt. 
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Kapitel 3 – Transfer Pricing af immaterielle aktiver 

 
Kapitel 3.1 - Indledning 

Det er ikke kun i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling, at immaterielle aktiver kan 

give anledning til problemer. Inden for skatteretten har ikke bare måling men også selve 

fastlæggelsen af det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver voldt væsentlige problemer.  

I særdeleshed når der sker koncerninterne transaktioner, kan det medføre betydelige vanskeligheder, 

at fastslå markedsværdien af den pågældende ydelse der er genstand for beskatningen, idet man 

mangler pålidelig information om hvad to uafhængige parter ville have aftalt. Denne problematik 

bliver yderligere forstærket, når der er tale om immaterielle aktiver der jo i sagens natur er unikke, 

og der derfor stort set ikke eksisterer nogle referencer til markedspriser til brug for 

værdiansættelsen. Hvis den interne prisfastsættelse i koncernen afviger fra markedsprisen, vil der 

forekomme en skævdeling i ansættelsen af de skattepligtige indkomster de involverede lande 

imellem.  

Ejerskabet til immaterielle aktiver kan ydermere med et pennestrøg flyttes rundt i koncernen, og 

dermed placeres der hvor beskatningen er mest fordelagtig, uden at det har den mindste betydning 

for selve driften.  

Transfer pricing problematikken har i takt med den tiltagende globale handel selvsagt fået mere og 

mere skatteretlig, politisk og samfundsmæssig betydning. 

For at imødekomme de afledte problemstillinger af transfer pricing har myndighederne pålagt 

virksomhederne, dels at oplyse om koncerninterne transaktioner og dels at dokumentere at disse 

transaktioner er forekommet på armslængdevilkår. Anvendelsen af denne regulering er steget 

kraftigt de senere år, og spås at få endnu større betydning fremover97. Men mindst lige så vigtigt er 

det, hvordan det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver skal opgøres, og dermed i hvilke 

lande indtægter fra disse aktiver i sidste ende skal beskattes. 

I nærværende kapitel vil der derfor først gives en kortfattet introduktion til reguleringen af 

koncerninterne transaktioner, hvorefter det søges fastlagt om det i gældende ret kan fastslås 

hvorledes det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver skal opgøres.  

                                                 
97 Hansen, Andersen(2008, 17ff) 
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Der tages udgangspunkt i en analyse af dansk ret, men i erkendelse af at transfer pricing omhandler 

grænseoverskridende problematikker, vil en analyse af amerikansk ret på området også blive 

præsenteret. OECD Transfer Pricing Guidelines vil tillige blive anvendt som fortolkningsbidrag i 

analysen.  

 

Transfer Pricing i Danmark 
Kapitel 3.2 - Armslængdeprincippet 

I Danmark er armslængdeprincippet, og dermed den materielle del af transfer pricing reguleringen, 

formuleret i Ligningslovens § 2, stk. 1, hvormed det fastslås at: 

 

”Skattepligtige, 

1) hvorover juridiske eller fysiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted i udlandet, 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller  

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med fast driftssted efter 

kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og 

faste driftssteder (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være 

opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Med juridiske personer i nr. 1 

og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger mv., der efter danske skatteregler ikke udgør et 

selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale 

eller en foreningsvedtægt.” 

 

Det fremgår af lovteksten, at koncernforbundne selskaber er omfattet af kravet om 

armslængdeprincippet i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Såfremt et selskab ejer flertallet 

af de stemmeberettigede aktier i et eller flere andre selskaber, antages det hermed at selskaberne til 

sammen udgør en koncern98.  

                                                 
98 Hansen & Andersen(2008,46) 

 53



Værdiansættelse og beskatning af immaterielle aktiver 

Det kan derudover afledes af ordlyden ”bestemmende indflydelse”, at man i Ligningslovens § 2 

også opererer med et kontrolbegreb. Kontrolbegrebet skal herefter forstås som ejerskab eller 

rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50% af 

aktiekapitalen eller 50% af stemmerne99. Idet denne afhandling ikke videre vil redegøre mere 

uddybende for koncern- og kontrolbegrebet, skal der i stedet henvises til princippet 

Kursgevinstlovens § 4, stk. 2. 

 

I ordlyden af Ligningslovens § 2 følger desuden forudsætningen om, at der til enhver økonomisk 

disposition eksisterer sammenlignelige dispositioner af tilsvarende karakter indgået mellem 

uafhængige parter100, hvorefter det er muligt at frembringe nogle hypotetiske markedsvilkår, som er 

afgørende for om transaktionen er foretaget efter armlængdeprincippet. 

Hvad angår immaterielle aktiver kan det dog være umådelig svært hvis ikke umuligt at fremskaffe 

pålidelige sammenligningsgrundlag til bedømmelse af transaktionen. I praksis vil virksomhedernes 

dokumentation for at koncerninterne transaktioner er foregået på armslængdevilkår typisk også 

mere have karakter af et oplæg til forhandling med myndighederne, idet økonomi eller jura ikke er 

eksakte videnskaber og der derfor ikke eksisterer en eksakt ”korrekt” markedspris for en 

transaktion. 

 

Kap. 3.2.1 – Metoder til fastlæggelse af armslængdeværdi 

Vurderingen af om en eller flere transaktioner er foretaget på armslængdevilkår, må nødvendigvis 

tage sit udgangspunkt i de vilkår, som de omhandlede aktiver rent faktisk omsættes til på et frit 

marked101, hvorved det helt centrale herved bliver en direkte eller indirekte sammenligning med 

prisvilkår for tilsvarende omsætning på et frit marked. 

 

Til dette formål er udarbejdet en række metoder, man kan anvende i forbindelse med selve 

vurderingen. Disse metoder er følgende: 

 

1. Den fri markedsprismetode 

2. Videresalgsprismetoden  

3. Kostpris plus avance metoden 

                                                 
99 Hansen & Andersen(2008,48) 
100 Jacobsen et al.(2000,335) 
101 Jacobsen et al.(2000,337)  
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4. Avancefordelingsmetoden 

5. Transaktionsbestemt nettoavancemetode  

 

Metoderne til vurdering af armslængdevilkår er endvidere rangordnet således, at ”Den fri 

markedsprismetode” foretrækkes som førstevalg. Dernæst følger enten ”Videresalgsprismetoden” 

eller ”Kostpris plus avance metoden”, hvorefter enten ”Avancefordelingsmetoden” eller den 

”Transaktionsbestemte nettoavancemetode” kan finde anvendelse. 

Hvilken metode der skal anvendes, afhænger af hvor det er muligt at tilvejebringe de bedste data 

om uafhængige transaktioner, og det skal understreges at en bestemt metode ikke er bedre end de 

informationer der ligger til grund herfor102. Det anbefales derfor at anvende den til hver tid mest 

hensigtsmæssige metode til dokumentation af armslængdeprisen ud fra de givne forudsætninger103 

 

Den frie markedsprismetode 

Den fri markedsprismetode sammenligner prisen på varer eller tjenesteydelser i en kontrolleret 

transaktion med prisen på varer eller tjenesteydelser i en sammenlignelig transaktion mellem 

uafhængige parter under sammenlignelige forhold104. 

Denne metode er således den teoretisk mest korrekte metode, og bør derfor anvendes i alle de 

tilfælde hvor der eksisterer tilstrækkelig pålidelig information om sammenlignelige transaktioner.  

I relation til indkomstopgørelsen fokuserer denne metode altså nettoomsætningen, på grund af det 

direkte fokus på selve prisen i transaktionen. I praksis kan det som nævnt ovenfor være meget 

vanskeligt at tilvejebringe sådan informationsgrundlag at vurdere ud fra, hvorfor andre metoder 

derfor nødvendigvis må finde anvendelse. 

 

Videresalgsprismetoden 

Videresalgsprismetoden tager udgangspunkt i den pris, der anvendes ved videresalg til en 

uafhængig part105. Denne analyse foretages ved at fratrække videresalgsprisen en bruttoavance, der 

søges estimeret ved sammenligning med en uafhængig distributør med sammenlignelige funktioner 

samt lignende varegrupper. Det resterende beløb efter fradrag af bruttoavancen kan herefter anses 

som en armslængdepris for den oprindelige transaktion af varen. 

                                                 
102 Hansen, Andersen(2008,107) 
103 OECD(2001, I-27) 
104 Hansen, Andersen(2008,109) 
105 Hansen, Andersen(2008,113ff) 
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Det ses nu at fokus har flyttet sig fra nettoomsætningen til selve bruttoresultatet i 

indkomstopgørelsen, og fra sammenlignelige produkter til en mere funktionsbaseret tilgang.  

 

Kostpris plus avance metoden 

Denne metode har sit udgangspunkt i de omkostninger, som en leverandør af varer eller 

tjenesteydelser måtte have afholdt i forbindelse med en koncernintern transaktion106. Der lægges 

herefter et efter skøn passende procenttillæg, dvs. avancen, til omkostningerne, og summen skulle 

således udgøre armslængdeprisen for transaktionen.  

Ligesom med videresalgsprismetoden fokuserer der her på bruttoresultatet, og med procenttillægget 

træder selve produktet i baggrunden frem for en analyse af funktioner. 

 

Avancefordelingsmetoden 

Avancefordelingsmetoden bevirker at det samlede overskud skal fordeles mellem de 

koncernforbundne parter i den kontrollerede transaktion; typisk et produktionsselskab og et 

distributionsselskab107. Som estimat for det overskud der skal fordeles bliver der her taget 

udgangspunkt i resultatet fra den primære drift. Overskuddet søges herefter fordelt, så fordelingen 

nærmer sig det uafhængige parter ville have opnået.  

Det ses at indgangsvinklen med sammenlignelige produkter og tjenesteydelser nu slet ikke indgår i 

armslængdevurderingen, hvorimod begrebet funktionalitet nu er helt afgørende. 

 

Armslængdevurderingen kan herefter afgøres efter to principper. Dels en bidragsanalyse der 

fordeler det totale overskud der er skabt af de koncernforbundne transaktioner i de kontrollerede 

transaktioner108, og dels en residualanalyse, der først allokerer et basisafkast til de involverede 

selskaber, og dernæst fordeler en positiv eller negativ residual der baserer sig på en analyse af de 

faktiske omstændigheder109. 

 

Den transaktionsbaserede nettoavancemetode  

                                                 
106 Hansen, Andersen(2008,114ff) 
107 Hansen, Andersen(2008,116ff) 
108 Hansen, Andersen(2008,116) 
109 Hansen, Andersen(2008,117) 
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Den transaktionsbaserede nettoavancemodel analyserer resultatet af den primære drift i forhold til 

for eksempel omsætning, omkostninger eller aktiver110, og det bemærkes at også denne metode har 

forkastet princippet om produktsammenlignelighed og i stedet alene fokuserer på funktionalitet.   

 

  

Kapitel 3.3 – Oplysnings- og kontrolpligt 
I dansk ret bevirker den formelle den af transfer pricing reguleringen at virksomheder har pligt til at 

oplyse om koncerninterne transaktioner samt at dokumentere at transaktionerne er foregået på 

armslængdevilkår. Oplysningspligten er hjemlet i Skattekontrollovens § 3B, stk. 1, der er 

formuleret således: 

 

”Skattepligtige 

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted i udlandet, 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6) der er en udenlands fysisk eller juridisk person med fast driftssted efter 

kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske 

transaktioner med ovennævnte fysiske eller juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede 

transaktioner). Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der 

efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af 

selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. § 1, stk. 2, finder tilsvarende 

anvendelse. 

 

I Skattekontrollovens § 3B, stk. 5, følger kravet om dokumentationspligt, der er formuleret således: 

 

” De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes 

priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner jf. dog stk. 6. Den skriftlige 

dokumentation skal på skattemyndighedens begæring forelægges denne og skal være af en sådan 
                                                 
110 Hansen, Andersen(2008,117ff) 
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art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i 

overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem 

uafhængige parter. Skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser skal alene udarbejdes 

såfremt told- og skatteforvaltningen anmoder herom, og med en frist på minimum 60 dage. Der skal 

ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed 

er uvæsentlige. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for indholdet af den skriftlige 

dokumentation. De fastsatte regler skal godkendes af Skatterådet.” 

 

Hvorledes man nærmere kan opfylde disse krav om oplysning og dokumentation er nærmere 

beskrevet i vejledningerne ”Transfer pricing; kontrollerede transaktioner; oplysningspligt” af 1. 

december 2000 samt ”Transfer pricing; Kontrollerede transaktioner; Dokumentationspligt” af 6. 

februar 2006. Desuden er der udarbejdet en bekendtgørelse vedrørende opfyldelsen af 

dokumentationskravene111. 

Det følger af de nævnte vejledninger og bekendtgørelser af dokumentationen skal indeholde 

følgende oplysninger112: 

 

• Beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter 

• Beskrivelse af de kontrollerede transaktioner 

• Sammenlignelighedsanalyse 

• Implementering af prisfastsættelsen 

• Skriftlige aftaler 

 

Dokumentationen for så vidt angår de kontrollerede transaktioner skal endvidere beskrives i forhold 

til113: 

 

• Produkters (varer, tjenesteydelser, aktiver, immaterielle aktiver m.v.) egenskaber. 

• En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici). 

•  Kontraktsvilkår 

• Økonomiske omstændigheder 

• Forretningsstrategier 
                                                 
111 Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 
112 Hansen, Andersen(2008,69) 
113 Hansen, Andersen(2008,71) 
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Kap. 3.3.2 - Funktionsanalyse 

Af de ovenstående punkter skiller funktionsanalysen sig ud, idet det ikke umiddelbart er klart hvad 

en sådan analyse skal indeholde. Der skal derfor i det følgende gives en kort præsentation af 

funktionsanalysens karakter og indhold. 

En funktionsanalyse kan karakteriseres som et værktøj til at analysere funktionaliteten af de 

juridiske enheder i en koncern, og bør indeholde informationer om funktioner, risici og aktiver for 

de enkelte enheder114. 

Med hensyn til hvad der nærmere kan være relevant at medtage i en funktionsanalyse, bliver man 

nødt til at inddrage OECD´s Transfer Pricing Guidelines som fortolkningsbidrag. 

Her bliver der blandt andet lagt vægt på at granske strukturen og organisationen i koncernen115. 

Derudover er det nødvendigt at undersøge eksempelvis forskning og udvikling, samt distribution og 

reklame, for at klarlægge hvorledes udførslen af disse funktioner fordeler sig i koncernen116. 

 

Det andet hovedpunkt i en funktionsanalyse relaterer sig til aktiverne i koncernen. Denne del af 

analysen skal først og fremmest identificere og karakterisere aktiverne som eksempelvis værdifulde 

immaterielle aktiver117. 

 

Sidste del af funktionsanalysen vedrører risici, og hvorledes risikoen fordeler sig på de enkelte 

enheder i koncernen. Dette er aktuelt da det antages at en øget risiko også vil udmønte sig i et større 

forventet afkast118. 

 

Med ovenstående in mente kan det forventes at konklusionen på funktionsanalysen danner grundlag 

for valget af transfer pricing metode og funktionsanalysen er således helt central for både 

skattesubjekterne og skattemyndighederne119. 

 

 

 

                                                 
114 Hansen,Andersen (2008,97) 
115 OECD(2001, I-9) 
116 OECD(2001, I-10) 
117 OECD(2001, I-10) 
118 OECD(2001, I-10) 
119 Hansen, Andersen(2008,101) 
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Kap. 3.4 – Korrektioner 
Såfremt det viser sig at der ikke er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet, har 

myndighederne mulighed for skønsmæssigt at regulere indkomsten, så den afspejler handel på 

normale vilkår mellem uafhængige parter120.  

Ved sådanne skønsmæssige reguleringer indebærer i princippet en dobbelt korrektion, da en 

forhøjelse af et koncernselskabs skattepligtige indkomst, den primære korrektion, forudsætter en 

tilsvarende nedsættelse af et andet koncernselskabs skattepligtige indkomst; den korresponderende 

korrektion121. Forklaringen herfor er, at transfer pricing korrektionen indebærer en omfordeling af 

den skattepligtige indkomst i koncernen.  

I forhold til rent nationale transfer pricing korrektioner må det i den forbindelse antages, at 

myndighederne har pligt til at foretage den korresponderende korrektion122, mens det ved 

internationale transfer pricing korrektioner må siges at være mere usikkert. 

Ved internationale transfer pricing korrektioner kræver den korresponderende korrektion jo, at de 

forskellige landes skattemyndigheder bliver enige om den konkrete anvendelse af 

armslængdeprincippet i den pågældende sag. Er det ikke tilfældet bliver koncernen udsat for 

international dobbeltbeskatning, idet den samme skattepligtige indkomst bliver beskattet flere 

steder.  

 

Når den primære og korresponderende korrektion er udført, er transaktionerne behandlet som om de 

rent skattemæssigt var foretaget på armslængdevilkåret formuleret i Ligningslovens § 2. Imidlertid 

er dette jo ikke tilfældet idet den ene part fortsat er tilført en økonomisk fordel. Man kan derfor tale 

om at de udførte korrektioner har afdækket en uoverensstemmelse mellem den skattemæssige og 

driftsøkonomiske resultatopgørelse, hvor forskellen udtrykker den værdioverførsel der er sket 

mellem de koncernforbundne parter123. 

For at tage højde for værdioverførslen mellem to koncernforbundne skattesubjekter, kan man 

konstruere en fiktiv transaktion, hvorved merindkomsten som følger af den primære korrektion, vil 

blive behandlet som om den rent faktisk var blevet overført og dermed beskattet i henhold hertil. 

Sådanne korrektioner benævnes sekundære korrektioner, og kan typisk have form af fiktive 

udbyttebetalinger eller fiktive lån. 

                                                 
120 Hansen, Andersen(2008,16) 
121 Jacobsen et al.(2000,354) 
122 Jacobsen et al.(2000,354) 
123 Bundgaard (2003,1ff) 
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Det følger altså at de afledte følgevirkninger af en primær korrektion kan afføde en mængde 

efterfølgende korrektioner nationalt såvel som internationalt.    

 

 

 

Kap. 3.5 – Skattemæssigt ejerskab af immaterielle aktiver 
Kap. 3.5.1 - Indledning 

De ovenfor beskrevne formelle og materielle regler vedrørende armslængdeprincippet gælder også 

for immaterielle aktiver. Da disse aktiver adskiller sig væsentligt fra andre typer aktiver, adskiller 

transfer pricing af immaterielle aktiver sig da også fra andre koncerninterne transaktionstyper. Det 

gælder både ved selve fastlæggelsen af armslængdevilkårene, hvor det kan være vanskeligt at 

anvende en af de fem beskrevne prismetoder, da de typisk ikke tager hensyn til de særlige 

kendetegn ved immaterielle aktiver124.  

Retten til at udnytte det pågældende immaterielle aktiv kan endvidere overføres fra den registrerede 

civilretlige ejer via en licens til et andet koncernforbundet selskab mod en nærmere defineret 

royalty. Dette gør sig især gældende for så vidt angår patenter og varemærker, som er denne 

afhandling nærværende. Det faktum at et selskab ejer et aktiv men et andet selskab bruger aktivet, 

kan medføre nogle problemer i relation til fastlæggelsen af det skattemæssige ejerskab af aktivet.  

Heraf afledt følger problemstillingen om en eventuelt indkomst skal beskattes hos den civilretlige 

ejer eller hos det selskab der påtager sig en række funktioner og risici i forbindelse med udnyttelsen 

af aktivet.  

For så vidt angår sondringen mellem skattemæssigt og juridisk ejerskab af et aktiv, kan kort nævnes 

at den er unik og ikke anvendes indenfor andre retsområder125, og det derfor ikke er muligt at 

inddrage hverken lovgivning eller retspraksis fra andre retsområder i analysen.  

 

 

 

 

                                                 
124 Andersen & Bjerre (2004,2) 
125 Hansen, Andersen (2008,156) 
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Kap. 3.6 – Dansk skatteret 
Kap. 3.6.1 – Civilret vs. skatteret 

I Danmark findes der ikke regulering der tager stilling til fastlæggelsen af det skattemæssige 

ejerskab af immaterielle aktiver, hvorfor udgangspunktet følgelig må være det civilretlige ejerskab. 

Det vil i praksis betyde, at det selskab der er registreret som ejer af det pågældende patent eller 

varemærke, også i udgangspunktet kan anses som den skattemæssige ejer, og at civilretten derfor 

har en styrende funktion for skatteretten126. Det følger heraf at det civilretlige ejendomsbegreb skal 

anvendes indenfor skatteretten, medmindre der i skattelovgivningen konkret kan findes 

holdepunkter for et andet resultat127. 

 

I dansk retspraksis er dog eksempler på domme, hvor domstolene kan siges at søge ind til en realitet 

bag det formelle arrangement i forbindelse med sager vedrørende omgåelse eller 

skatteudnyttelse128. Man kan derfor argumentere for at der i dansk retspraksis forefindes en 

realitetsgrundsætning, således at myndighederne tilsidesætter formaliteten og korrigerer i 

overensstemmelse med det reelle, når der er tale om en bevidst uoverensstemmelse mellem form

indhold, for at undgå beskatning

 og 

 afviger fra dens formelle fremtræden.  

                                                

129. Substansen i realitetsgrundsætningen må være, at en 

transaktion der er bindende på det civilretlige plan, ikke er bindende på det skatteretlige plan, 

såfremt det kan påvises at der ikke er realitet i transaktionen, og at transaktionens indhold i 

væsentlig grad

 

I forbindelse med transfer pricing er selve realiteten bag det formelle dog selv genstand for en 

juridisk bedømmelse og kvalifikation, jf. funktionsanalysen beskrevet ovenfor. Spørgsmålet er 

herefter, om der i forbindelse med transfer pricing er adgang til skattemæssigt at tilsidesætte et 

forhold, der bygger på både en række faktuelle omstændigheder og en civilretlig kvalifikation og 

som nødvendigvis ikke er udtryk for bevidst forsøg på skatteunddragelse. For at svare på dette 

spørgsmål kræver det For lovbestemte aktiver som patenter og varemærker er det ikke vanskeligt at 

identificere den civilretlige indehaver af ejendomsretten. Desuden foreligger der en ganske klar 

regulering vedrørende retten til udnyttelse af disse aktiver, hvormed det må siges at der ikke kan 

 
126 Vinther & Werlauff (2003,1) 
127 Wittendorf (2004,3) 
128 Werlauff (2004,400ff) 
129 Werlauff (2004,401) 
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foreligge uklarhed om det civilretlige udgangspunkt, som på grund af utilstrækkelighed kunne 

risikere at stå svagere i forhold til den skatteretlige begrebsdannelse.  

At skatteretten kan omkvalificere en civilretlig begrebsdannelse, når visse konkrete saglige hensyn 

taler herfor, lader til at være fastslået i dansk retspraksis, jf. realitetsgrundsætningen ovenfor. Det er 

hermed interessant at fastlægge hvorvidt der kan anlægges en generel formodningsregel herom, 

således at en nærmere fastlagt række objektive kriterier kan kræves opfyldt førend en 

omkvalificering af den civilretlige begrebsdannelse kan finde sted. 

I dansk ret findes der en almindelig antaget formodningsregel vedrørende fortolkningen af 

almindelige juridiske begreber130, hvoraf følger at juridiske begreber anvendes i disses almindeligt 

anerkendte juridiske betydning. En sådan almindelig fortolkningsregel må naturligvis også 

forefindes indenfor skatteretten, om end der ikke forefindes retspraksis der støtter eksistensen af en 

generel fortolkningsregel131. Det må dog antages at være yderst tvivlsomt om man kan støtte ret på 

en sådan generel fortolkningsregel132, og hvilket vil resultere i at der skulle foreligge en specifik 

hjemmel til at fravige det civilretlige ejerskab.  

I stedet kan man nuancere civilrettens styrende funktion overfor skatteretten, og dermed sondre 

mellem den styrende funktion ved fastlæggelsen af henholdsvis faktum og retsfaktum133. På den 

måde kommer civilretten til udtryk ved bedømmelsen af et konkret retstilfælde, idet den civilretlige 

forståelse af et begreb bliver en væsentlig fortolkningsfaktor134. 

 

Det må herefter konkluderes, at skatteretten i dansk ret kan tilsidesætte civilretlige begreber, men at 

det i alle tilfælde må bero på en konkret vurdering i den pågældende sag, og at civilretten kan indgå 

som fortolkningsbidrag.       

 

Kap. 3.6.2 – Immaterielle aktiver og skattemæssigt ejerskab 

De fleste danske domme der vedrører det skattemæssigt ejerskab omhandler goodwill. 

Begrundelsen herfor skal findes i det faktum at fortjeneste ved afståelse af goodwill, i modsætning 

til andre immaterielle aktiver, var skattefri i perioden 1982-1993135. 

                                                 
130 Bundgaard (2003,4) 
131 Bundgaard (2003,4) 
132 Bundgaard (2003,4) 
133 Bundgaard (2003,2) 
134 Bundgaard (2003,3) 
135 Wittendorf (2004,4) 

 63



Værdiansættelse og beskatning af immaterielle aktiver 

Som eksempel kan nævnes Højesteretsdommene TfS 2001.231H og TfS 2002.563H, der omhandler 

sager mellem en producent Danica Køkkenet A/S og en række uafhængige forhandlere, der indgik 

aftaler om eneforhandling af køkkeninventar under varemærket ”Danica Køkkenet”, som var ejet af 

Danica Køkkenet A/S136. I forbindelse med opsigelse af disse eneforhandlingsaftaler, skulle Danica 

Køkkenet A/S blandt andet betale en goodwill til de tidligere eneforhandlere.  

I begge sager forelå der på et tidspunkt en opsigelse af aftalen, og Danica Køkkenet A/S betalte 

følgelig goodwill til eneforhandlerne. Skattemyndighederne behandlede i begge sager ikke beløbene 

som goodwill, men som vederlag for opsigelse af agentur. Landsskatteretten anså heller ikke 

beløbene som goodwill, fordi at det var producenten der i praksis ejer den til forhandlingen af 

produktet knyttede goodwill. Kendelsen fra Landsskatteretten blev indbragt for Østre Landsret, der 

heller ikke anså beløbene som goodwill. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens domme og 

begrundede afgørelsen med, at producenten kunne afskære eneforhandlerne fra den kundekreds der 

efterspurgte producentens vare. Det følger heraf, at det centrale element for placeringen af 

ejerskabet den reelle kontrol over kundekredsen, der i disse tilfælde stemmer overens med den 

civilretlige ejer af varemærket, idet den civilretlige ejer af varemærket havde adgang til at opsige 

eneforhandlingsaftalen, og dermed at afskære forhandlerne fra kundekredsen. 

En sammenfatning af dansk skatteretlig praksis vedrørende goodwill vil altovervejende komme til 

samme konklusion, og det kan heraf udledes at ejerskabet dels bygger på den civilretlige mulighed 

for at disponere over kundekredsen, men at der også er et krav om reel kontrol over 

kundekredsen137. Selvom det ifølge analysen om civilretten kontra skatteretten i kapitel 3.6.1. blev 

fastslået, at der er en generel adgang for domstolene til at fravige de civilretlige begreber, når der i 

de enkelte konkrete vurderinger kunne argumenteres herfor, lader det generelt ikke til at være 

tilfældet vedrørende immaterielle aktiver.    

 

Såfremt man forsøger at overføre konklusionerne fra retspraksis vedrørende goodwill til patenter og 

varemærker som det underliggende immaterielle aktiv, er det derfor nødvendigt at undersøge, hvad 

der i det konkrete tilfælde udgør grundlaget for kontrollen over kundekredsen, idet det rent 

civilretlige ejerskab giver sig selv. 

Såfremt der er tale om et varemærke, må det følge analogt af de netop skitserede domme, at det 

afgørende kriterium i så fald er hvorvidt kundekredsens loyalitet ligger hos selve varemærket. Man 

skal med andre ord undersøge, om kunderne køber produktet på grund af det varemærke, der bliver 
                                                 
136 Wittendorf (2004,4ff) 
137 Wittendorf (2004,5) 
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anvendt i forbindelse med markedsføringen af produktet, hvilket kan indikere en kontrol over 

kundekredsen, eller på grund af andre årsager. Det synes i praksis at være en noget vanskelig 

opgave at udføre, hvorfor man må antage at det civilretlige ejerskab umiddelbart må ligge til grund 

for det skattemæssige ejerskab, medmindre der er væsentlige uoverensstemmelser mellem det 

formelle og reelle ejerskab. 

Med hensyn til patenter synes den samme analogi umiddelbart at kunne anvendes. Men det kan give 

anledning til problemer at forbinde kriteriet om kontrol med en kundekreds til et patent, idet det 

bagvedliggende patent i et givent produkt ikke henvender sig direkte til forbrugeren i samme grad 

som et varemærke. Som beskrevet i kapitel 2 fungerer et varemærke jo netop ved, at henvende sig 

direkte til forbrugeren og nedsætte dennes søgeomkostninger ved at signalere noget grundlæggende 

ved produktet. Patentet derimod giver som udgangspunkt den civilretlige ejer et monopol på 

markedet, og det er nok de færreste forbrugere der skænker det bagvedliggende patent i et produkt 

en tanke. Eventuelt kunne man argumentere at en kundekreds har loyalitet overfor den teknologiske 

fordel som et bagvedliggende patent kan dække over, om end lignelsen nok bliver meget svær at 

påvise i praksis.  

Desuagtet at man ikke kan sammenligne goodwill med et patent, må udgangspunktet for 

fastlæggelse af det skattemæssige ejerskab også i dette tilfælde være det civilretlige ejerskab, tilføjet 

det samme forbehold om væsentlig uoverensstemmelse mellem formelt og reelt ejerskab som hos 

varemærket. 

 

Kap. 3.7. - Delkonklusion 
Der findes ikke i dansk lovgivning regler om det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver, 

endsige patenter og varemærker, hvorfor en retsdogmatisk analyse udelukkende kan basere sig på 

retspraksis og almene retsgrundsætninger. 

Analysen viser at der i dansk ret er mulighed for at afvige det civilretlige ejerskab, når det 

skattemæssige ejerskab skal fastlægges. Dog vil den civilretlige begrebsramme i en vis grad være 

styrende for fastlæggelsen af det grundlag, hvormed en afgørelse om skattemæssigt ejerskab træffes 

på. I dansk retspraksis er der ikke direkte taget stilling til spørgsmålet om det skattemæssige 

ejerskab af patenter og varemærker. I stedet er afgørelser om det skattemæssige ejerskab af 

goodwill anvendt analogt. Bidraget fra retspraksis til de almene betragtninger om skatterettens 

status i forhold til civilrettens, er princippet om kontrol, hvorved skal forstås at der udover det 
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civilretlige ejerskab også kan stilles krav om udøvelse af kontrol over det pågældende aktiv førend 

det skattemæssige ejerskab endeligt kan fastlægges. 

 

Kapitel 3.8 – OECD Transfer Pricing Guidelines 
OECD udgav i 1995 deres Transfer Pricing Guidelines, der kan antages at have en vis 

retskildeværdi som fortolkningsbidrag i Danmark og andre lande. I nævnte udgivelse er der afsat et 

helt kapitel til behandling af de særlige problemstillinger som immaterielle aktiver afføder i henhold 

til transfer pricing. Værd at bemærke er, at OECD i deres redegørelse sondrer mellem ”marketing 

intangibles” og ”trade intangibles”138. I relation til denne afhandling kan derfor nævnes at 

varemærker falder under kategorien ”marketing intangibles”, mens patenter hører til i kategorien 

”trade intangibles”. Denne sondring begrundes med at eksempelvis patenter typisk er forbundet 

med produktionen af varer, mens varemærker bliver anvendt i forbindelse med markedsføring139. 

Derudover anføres der også en række generelle betragtninger om patenter og varemærkers 

forskellige karakteristika, som også er beskrevet i kapitlet ovenfor. 

På trods af den udførlige karakteristik af patenter og varemærker, forefindes der ingen generelle 

regler der omhandler det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver; hverken ”marketing 

intangibles” eller ”trade intangibles”.  

I et særskilt afsnit behandles varemærker i relation til en allokering af det økonomiske afkast 

hidrørende fra varemærker, når selve markedsføringsaktiviteterne udføres at et selskab, der ikke er 

den juridiske ejer af varemærket140. Men opgørelsen af det skattemæssige ejerskab af et sådan 

varemærke redegøres der ikke for. Sammenholdt med henvisningerne til den civilretlige ejer af 

aktiverne, må man derfor modsætningsvis slutte at OECD Transfer Pricing Guidelines ligeledes 

anlægger det synspunkt, at det civilretlige ejendomsbegreb som udgangspunkt må ligge til grund for 

en fastlæggelse af det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver.  

 

Kap. 3.9 – Amerikansk skatteret 
Kap. 3.9.1 - Indledning 

Amerikansk ret er i forbindelse med transfer pricing interessant at belyse i flere henseender. Dels 

har vi i Danmark en omfattende eksport til USA af blandt andet lægemidler, der som bekendt er 

beskyttet af varemærker og muligvis også et patent. Derudover er USA også et foregangsland 
                                                 
138 OECD (2001,VI-2) 
139 OECD (2001,VI-4) 
140 OECD (2001,VI-14) 
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indenfor regulering af transfer pricing, ligesom de amerikanske skattemyndigheder de senere 

kraftigt har intensiveret jagten på skatteprovenu i der kan indhentes vi transfer pricing. 

Inden en egentlig analyse af amerikansk skatteret på området, kan det dog være nyttigt at gøre sig 

nogle generelle iagttagelser om det amerikanske retsvæsen. Amerikansk ret udspringer af den 

engelske common-law141, men har siden kolonitiden udviklet sig i en egen retning så der nu er 

væsentlige forskelle mellem den britiske og den amerikanske ret142. Det væsentligste i relation til 

denne analyse er det faktum, at det i forhold til Danmark i langt højere grad er op til domstolene at 

fungere som lovgiver143. Desuden inkorporerer man i USA i meget stor grad inddrager andre 

videnskaber i udformningen af lovgivningen144, hvilket eksempelvis betyder at økonomisk 

videnskab og rationaler i stor udstrækning finder vej til både lovgivning og retspraksis på 

skatteområdet; herunder transfer pricing.  

 

Kap. 3.9.2 – Amerikansk skatteret 

Transfer pricing er i USA reguleret i Internal Revenue Code, section 482.  Lovgivningen stammer 

fra 1994, men flere ændringer er sidenhen kommet til, herunder proposed § 482 regulations dateret 

5. september 2003, der omhandler ejerskabet til immaterielle aktiver. 

 

Armslængdeprincippet er i amerikansk ret formuleret som følger: 

 

”In any case of two or more organizations, trades or businesses (whether or not incorporated, 

whether or not organized in the United States, and whether or not affiliated) owned or controlled 

directly or indirectly by the same interests, the Secretary may distribute, apportion or allocate 

gross income, deductions, credits, or allowances between or among such organizations trades, or 

businesses, if he determines that such distribution, apportionment, or allocation is necessary in 

order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any of such organizations, 

trades or businesses. In the case of any transfer (or license) of intangible property (within the 

meaning of section 936(h)(3)(B)), the income with respect to such transfer or license shall be 

commensurate with the income attributable to the intangible.”145 

 

                                                 
141 Tamm (2009,97) 
142 Tamm (2009,121) 
143 Lando (1986,53) 
144 Lando (1986,52) 
145 Markham (2005,20) 
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Det bemærkes at armslængdevilkåret ikke direkte indgår i lovteksten, men at eventuelle 

korrektioner af den skattepligtige indkomst er hjemlet direkte i teksten. 

 

Immaterielle aktiver er endvidere direkte angivet i teksten og de kan inddeles i seks kategorier146, 

der her kort skal skitseres: 

• Patenter, opfindelser, formler (kemiske), processer, design, mønstre eller know-how. 

• Ophavsret og litterære, musiske eller kunstneriske kompositioner. 

• Varemærker, handelsnavne eller brands. 

• Franchises, licenser eller kontrakter. 

• Metoder, programmer, systemer, procedurer, kampagner, undersøgelser, studier, prognoser, 

estimater, kundekartoteker, eller tekniske data. 

• Ethvert lignende aktiv der kan henføre sit afkast til immaterielle karakteristika frem for 

fysiske attributter.   

 

Kap. 3.9.3 – Skattemæssigt ejerskab af immaterielle aktiver 

Indtil de ovennævnte proposed regulations trådte i kraft, blev den skattemæssige ejer af 

immaterielle aktiver anset for at være den enhed i koncernen der havde bidraget mest til 

udviklingen af aktivet147. Med de nye regler anses den skattemæssige ejer af et lovbestemt 

immaterielt aktiv, såsom et patent eller varemærke, som den civilretlige ejer af aktivet. 

Man skal her bemærke, at den amerikanske lovgivning sondrer mellem lovbestemte immaterielle 

aktiver og ikke-lovbestemte immaterielle aktiver148. For ikke-lovbestemte aktiver vil det medføre at 

fastlæggelsen af det skattemæssige ejerskab vil baseres på en undersøgelse af hvilken enhed i 

koncernen, der har kontrollen over aktivet. Dette kan have stor betydning såfremt et varemærke 

ikke er registreret hos de amerikanske myndigheder, men i stedet er indarbejdet af et datterselskab 

baseret i USA, der har påtaget sig funktioner som markedsføring og distribution. I så fald vil 

datterselskabet blive anset for et være den skattemæssige ejer af varemærket, og beskatning af 

eventuel indkomst hidrørende fra varemærket skal følgelig beskattes i USA. 

 

Da man ikke kan anvende et patent uden at have en civilretlig beskyttelse, har undtagelsen om ikke-

lovbestemte aktiver ingen betydning for den slags aktiver. 
                                                 
146 Markham (2005,38) 
147 Markham (2005,49ff) 
148 Markham (2005,38) 
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Ydermere skal man være opmærksom på, at det skattemæssige ejerskab af immaterielle aktiver efter 

de nye regler ligeledes bygger på et kontrolprincip. Dette medfører at de amerikanske myndigheder 

har mulighed for at granske de kontraktsvilkår hvormed en licensaftale eller lignende er indgået, og 

derefter fastsætte det skattemæssige ejerskab i overensstemmelse med de økonomiske realiteter149. 

 

Kap. 3.9.4 – Delkonklusion 

Det kan konstateres at der i amerikansk ret nu også opereres med et civilretligt udgangspunkt, når 

det skattemæssige ejerskab af et patent eller varemærke skal fastlægges. Dog er der i amerikansk ret 

en undtagelse for så vidt angår ikke-lovbestemte immaterielle aktiver, hvor man i stedet anlægger et 

udgangspunkt baseret på kontrol over og udvikling af det pågældende aktiv. Dette vurderes kun at 

have betydning for så vidt angår varemærker og ikke patenter. 

Endelig har de amerikanske myndigheder mulighed for at se bort fra det civilretlige ejerskab, 

såfremt der er uoverensstemmelse med de økonomiske realiteter i kontraktparternes samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
149 Markham (2005,49) 
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Kap. 4 – Konklusion 
Der er i analysen redegjort for, hvorledes man kan estimere den monetære værdi af henholdsvis et 

patent og et varemærke i henhold til gældende regnskabsstandard IAS 36. En nedskrivningstest 

efter IAS 36 er kun obligatorisk for aktiver med en ubestemmelig levetid, hvilket i denne 

sammenhæng vil sige varemærker, mens patenter kun skal værdiansættes efter IAS 36 såfremt der 

er indikationer på en værdiforringelse af aktivet. 

I den forbindelse med værdiansættelsen er det først nødvendigt at gøre sig grundig bekendt med de 

retlige rammer for værdiansættelsen som regnskabsstandarden sætter, idet de har afgørende 

betydning for om værdiansættelsen sker korrekt. IAS 36 forudsætter eksempelvis, at estimeringen af 

den fremtidige udvikling for det aktiv der skal værdiansættes, baserer sig på et øjebliksbillede af 

den nuværende situation og maksimalt må budgetteres fem år ud i fremtiden. I denne estimering 

skal der tages højde for samfundsmæssige forhold der kan påvirke værdien af aktivet, foruden 

forhold vedrørende branchen aktivet afsættes i samt selve aktivet. Til dette formål vurderes det, at 

de strategiske modeller PEST-modellen og Porter´s Five Forces er tilstrækkelige til at belyse alle de 

relevante forhold, der skal indgå i en vurdering af den fremtidige udvikling. 

For at opgøre værdien af et aktiv til markedspris forudsætter IAS 36 endvidere at alle fremtidige 

pengestrømme skal opgøres før skat og uafhængigt af finansiering.      

 

Til selve værdiansættelsen anvendes den kapitalværdibaserede DCF-model, hvormed man skal være 

særligt opmærksom med estimeringen af budgetperioden for patentet, der jo ikke har en endelig 

levetid. Hvis man ikke tager højde for den begrænsede levetid af patentet, vil det typisk medføre en 

kraftig overvurdering af værdien, idet størstedelen af værdien når der forudsættes uendelig levetid 

er placeret i DCF-modellens terminalled. I dette tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at fravige den 

fastsatte budgetperiode på fem år for at estimere en mere korrekt værdi af patentet. 

 

Ligesom de estimerede pengestrømme skal diskonteringssatsen også opgøres før skat. Som 

diskonteringssats kan anvendes WACC. Denne skal opgøres uafhængigt af det pågældende selskabs 

kapitalstruktur, og det anbefales derfor at tage udgangspunkt i et gennemsnit for den branche som 

virksomheden opererer i. Når en passende kapitalstruktur er estimeret, kan WACC herefter 

udregnes efter skat, for så ved en iterativ proces at omregnes til en før skat diskonteringssats, inden 

værdien af patentet eller varemærket kan udregnes. 
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Der er dog nogle problemer ved at anvende WACC som diskonteringssats ved værdiansættelse af 

immaterielle aktiver, idet WACC er et estimat for hele selskabets risiko. Estimeringen af 

ejerafkastkravet der indgår i WACC, baseres på Capital Asset Pricing-modellen, forudsætter at al 

usystematisk risiko kan bortdiversificeres. Når man værdiansætter et enkelt aktiv er der imidlertid 

ikke mulighed for at bortdiversificere den usystematiske risiko ved det pågældende aktiv. Dette 

medfører at diskonteringssatsen kan være lavere end den rettelig burde være, da der ikke tages 

højde for den usystematiske risiko. Det vil intuitivt medføre at nedskrivningstesten kan overvurdere 

værdien af det aktiv der testes. Undersøgelser har da også påvist at immaterielle aktiver generelt har 

en højere diskonteringssats end WACC, og desuden at patenter også generelt har et højere 

afkastkrav end varemærker, hvilket bevirker at værdien af patenter i forhold til varemærker kan 

overvurderes. 

På trods af de nævnte svagheder ved modellen, vurderes det dog at IAS 36 kan give en passende 

indikation af om et patent eller varemærke skal nedskrives. Der vil uundgåeligt opstå 

unøjagtigheder, når man forsøger at lave nogle generelle regler for værdiansættelse af immaterielle 

aktiver som i sagens natur er unikke, og det er tvivlsomt om det overhovedet er muligt at lave regler 

der kan tage højde for den mangfoldighed som immaterielle aktiver repræsenterer. 

 

Det er i analysen endvidere fastlagt, at det skattemæssige ejerskab af patenter og varemærker ifølge 

dansk ret ikke med sikkerhed kan opgøres efter en fast doktrin. Usikkerheden skyldes dels at der i 

dansk ret ikke regler, der regulerer fastlæggelsen af det skattemæssige ejerskab, og dels at der ikke 

foreligger et fast retspraksis. 

Af de almene retsgrundsætninger kan udledes, at det civilretlige ejerskab af patenter og varemærker 

må være udgangspunktet for det skattemæssige ejerskab, grundet den klare civilretlige regulering af 

patenter og varemærker samt retsudnyttelsen af disse, der må siges at være styrende i analysen af de 

faktiske omstædigheder der skal ligge til grund for den skatteretlige afgørelse om ejerskab. 

Der er dog mulighed for at skatteretten kan tilsidesætte det civilretlige ejerskab, såfremt der er en 

væsentlig uoverensstemmelse mellem det formelle civilretlige og de reelle faktiske 

omstændigheder. 

 

En sammenfatning af dansk retspraksis viser ligeledes, at det skattemæssige ejerskab af 

immaterielle aktiver generelt må have civilretten som udgangspunkt. Retspraksis forudsætter 

endvidere, at der ved fastlæggelsen af det skattemæssige ejerskab og så skal lægges vægt på hvilken 
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enhed der kan udøve kontrol over det pågældende aktiv. Da der dog mangler en entydig praksis for 

så vidt angår patenter og varemærker, er det skønnet hensigtsmæssigt at anvende retspraksis for 

goodwill analogt på patenter og varemærker. Dette lader sig bedst gøre med hensyn til varemærker, 

idet varemærker økonomisk er nærmere beslægtet med goodwill end patenter. 

 

OECD´s Transfer Pricing Guidelines er også inddraget i analysen som fortolkningsbidrag. 

Imidlertid indeholder OECD´s Transfer Pricing Guidelines ingen regler vedrørende det 

skattemæssige ejerskab, og det må derfor antages at udgangspunktet også her er det civilretlige 

ejerskab. 

 

Endelig er amerikansk ret inddraget i analysen, fordi transfer pricing problematikken typisk er 

grænseoverskridende. Ifølge amerikansk ret er den skattemæssige ejer af et patent eller varmærke 

den juridiske ejer, hvilket medfører at man også i amerikansk ret tillægger det civilretlige ejerskab 

en styrende funktion for skatteretten. 

Imidlertid er der nogle undtagelser fra denne hovedregel, idet amerikansk ret sondrer mellem 

lovbestemte og ikke-lovbestemte immaterielle aktiver. Dette vurderes kun at have betydning for 

varemærker, da det er praktisk umuligt at være indehaver af et patent uden at det er registreret hos 

myndighederne. Men for varemærker der ikke er registreret men kun indarbejdet, må det 

skattemæssige ejerskab bero på en undersøgelse af hvilken enhed der har indarbejdet varemærket 

og påtaget sig økonomiske risici dermed. 

Endelig kan de amerikanske myndigheder tilsidesætte det civilretlige ejerskab af et patent eller 

varemærke, såfremt de faktuelle økonomiske realiteter i for eksempel en kontrakt taler herfor. 

I den forbindelse skal det nævnes, at det vurderes at de amerikanske myndigheder har lettere adgang 

til at tilsidesætte det civilretlige ejerskab, end hvad der følger af dansk ret.  
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