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Summary 
In this thesis we investigate the value relevance and information content of reported IAS 36 

impairment losses to the Danish capital marked during 2008-2012. First, we account for the current 

rules for the accounting treatment of impairment of assets as set out in IAS 36. According to the 

current rules, an impairment test of assets is to be performed when there is an indication of 

impairment. The performance of an impairment test involves significant accounting estimates over 

future cash flows. The impairment test may result in the recognition of significant impairment 

losses in the financial statements. We investigate the value relevance of reported impairment losses 

by means of regression analysis. We apply both price and returns regressions. We find a significant 

and negative association between reported impairment losses and stock prices and stock returns. 

Furthermore, we find that these results are driven by a few individual observations. When excluding 

outliners, we do not find a significant and negative association between reported impairment losses 

and stock prices or stock returns. We investigate the information content of reported goodwill 

impairment losses by means of an event study, in which we analyze the development in abnormal 

returns in a window of five days surrounding the announcement of impairment losses. We find 

abnormal returns of firms reporting impairment losses to be significantly negative compared to the 

stock marked as a whole. Furthermore, we find that these results are driven by a few individual 

observations. When excluding outliners, we do not find significant negative abnormal returns. To 

complement our event study, we perform a long-term study of abnormal returns in the period 

preceding the announcement of impairment losses. We find significant abnormal returns for firms 

reporting impairment losses up to ten quarters before the announcement date. Our results indicate 

that the marked recognize an impaired firm value prior to the recognition of impairment losses in 

the financial statements. 
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1 Indledning og problemformulering 

1.1 Motivation og forskningsbidrag 
Fra og med 2005 har IFRS (International Financial Reporting Standards) været den obligatoriske 

regnskabsmæssige begrebsramme, hvorefter danske børsnoterede virksomheder skal aflægge 

koncernregnskab. Standarderne indeholder blandt andet detaljerede regler for den 

regnskabsmæssige behandling af værdiforringelse af aktiver. IAS 36 omhandler således den 

regnskabsmæssige behandling af værdiforringelse af en lang række materielle anlægsaktiver, 

immaterielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. 

Standardens anvendelsesområde er stort og omfatter store bogførte værdier i de danske selskaber. 

Standarden indebærer, at der for aktiver eller grupper af aktiver, hvor der er identificeret 

indikationer på nedskrivningsbehov, skal udføres en nedskrivningstest. Nedskrivningstesten kan 

potentielt medføre voldsomme regnskabsmæssige nedskrivninger i selskabernes regnskaber, hvilket 

påvirker både det regnskabsmæssige resultat og selskabernes egenkapital. 

Udførelsen af en nedskrivningstest er forbundet med et stort element af skønsmæssig usikkerhed. 

Nedskrivningstesten indebærer blandt andet, at de fremtidige pengestrømme fra 

pengestrømsgenererende enheder estimeres, at der skal fastsættes en vækstrate for 

pengestrømsgenererende enheder, og at der skal fastsættes en diskonteringsfaktor, der afspejler 

investors afkastkrav for den pågældende investering. Disse beregninger kan være meget følsomme 

overfor selv små ændringer i modellernes forudsætninger, hvorfor standarden også indeholder 

detaljerede oplysningskrav om de anvendte forudsætninger og krav om følsomhedsanalyse. Der er 

således tale om et område, der omfatter store regnskabsmæssige værdier, har en potentielt væsentlig 

effekt på selskabernes regnskaber, og samtidig er forbundet med stor skønsmæssig usikkerhed. 

Givet den store skønsmæssige usikkerhed forbundet med reglerne i IAS 36 er det spørgsmålet, om 

regnskabsmæssige nedskrivninger afspejler relevant og pålidelig information for investor, og om 

investor stoler på de skøn, som den regnskabsaflæggende enhed har foretaget. 

Reglerne for den regnskabsmæssige behandling af værdiforringelse af aktiver er forskelligartede og 

har ændret sig markant over tid. Eksempelvis blev det med implementeringen af IFRS i 2005 

forbudt at foretage systematiske afskrivninger af goodwill, hvorimod systematiske afskrivninger 

tidligere har været, og under årsregnskabsloven, fortsat er reglen. Andre typer aktiver omfattet af 

IAS 36, så som eksempelvis bygninger, driftsmidler og inventar, software og udviklingsprojekter, 

skal fortsat afskrives systematisk over en årrække. Værdiforringelse af aktiver omfattet af IAS 36 
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indregnes således dels løbende i form af afskrivninger, dels når der er identificeret et 

nedskrivningsbehov efter reglerne i IAS 36. De senere års tendens til, at regnskabsreguleringen i 

stadigt stigende grad bygger på formueorienterede måleattributter indebærer, at værdiansættelsen af 

virksomhederne i større og større grad "flytter ind" i virksomheden, i regnskabsafdelingen og hos 

ledelsen. Spørgsmålet er, om regnskaberne efter de nye regler bedre afspejler værdien af 

virksomhedernes aktiver og bedre imødekommer investors informationsbehov. 

Over de seneste 20 år har en omfattende forskningslitteratur på forskellige måder undersøgt og 

diskuteret værdirelevansen og informationsindholdet af de forskellige måder at behandle 

værdiforringelse af aktiver på. Særligt har reglerne for nedskrivning af goodwill været genstand for 

intens debat og undersøgelse indenfor den kapitalmarkedsbaserede regnskabsforskning, både før og 

efter implementeringen af IFRS i 2005. Den tidligere forskning har været fokuseret på de 

udenlandske aktiemarkeder og er publiceret i internationale tidsskrifter. Nærværende undersøgelser 

tager udgangspunkt i det danske aktiemarked med henblik på at undersøge værdirelevansen og 

informationsindholdet af regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36 rapporteret af danske 

virksomheder efter implementeringen af IFRS. 

I en tale i juni 2012 udtaler Hans Hoogervorst, formand for IASB: "Often, share prices reflect 

impairment before the company records it on the balance sheet. In other words, the impairment test 

comes too late" (Hoogervorst, 2012). Som formanden påpeger, er den skønsmæssige usikkerhed 

forbundet med nedskrivningstesten ikke afgrænset til fastsættelsen af de forudsætninger, der ligger 

til grund for selve testen, men også til hvornår selskabernes aktiver er værdiforringede, og hvornår 

nedskrivningerne indregnes i regnskabet. Der er med andre ord forskel på, hvornår aktiemarkedet 

vurderer, at virksomhedens aktiver er værdiforringede, og hvornår en nedskrivning er indregnet i 

regnskabet. I nærværende undersøgelse adresseres dette spørgsmål ved at analysere kursudviklingen 

i en periode på op til 2,5 år før en IAS 36-nedskrivning er rapporteret, med henblik på at undersøge, 

om der sker en tilpasning af markedsværdien i perioden op til offentliggørelsen af de 

regnskabsmæssige nedskrivninger. 
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1.2 Problemformulering 
Vi vil i denne afhandling undersøge spørgsmålet om værdirelevans og informationsindhold samt 

den tidsmæssige placering af rapporterede nedskrivninger efter IAS 36 ved at besvare følgende 

spørgsmål: 

1.  Hvornår skal der efter de nuværende regler i IAS 36 foretages nedskrivninger af 

aktiver og til hvilken værdi? 

2 Indeholder regnskabsmæssige nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 værdirelevant 

information for kapitalmarkedet? 

3  Indeholder rapporterede nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 ny information for 

kapitalmarkedet på tidspunktet for offentliggørelsen af regnskabet? 

4 I hvilket omfang har kapitalmarkedet forudset og allerede indarbejdet en nedskrivning 

i aktiekursen af virksomhedens nettoaktiver på tidspunktet for virksomhedens 

offentliggørelse? 

Spørgsmål 1 vil blive besvaret ved en redegørelse for reglerne i IAS 36. Spørgsmål 2-4 vil blive 

besvaret på baggrund af empiriske undersøgelser af hypoteserne, der udredes i kapitel 5. 

1.3 Afgrænsning 
I besvarelsen af ovenstående problemformulering afgrænses nærværende undersøgelse til 

udelukkende at omfatte danske børsnoterede virksomheder, der var børsnoteret den 5. juli 2013. 

1.4 Struktur 
Denne afhandling er struktureret i 7 kapitler. Kapitel 1 indeholder problemformulering og 

motivation, herunder en beskrivelse af hvordan afhandlingen bidrager med ny viden ved at anvende 

kendt teori og metode på ny empiri. Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af den anvendte metode. 

Denne afhandling benytter sig af metoder anvendt indenfor et allerede etableret forskningsfelt. 

Dette afsnit indeholder derfor en gennemgang af en række tidligere undersøgelser med henblik på at 

give en struktureret redegørelse for de pågældende metoder, de forskellige metodiske valg, som 

metoderne indebærer, samt en diskussion af metodiske valg, der er truffet i nærværende 

undersøgelse. Kapitel 3 indeholder en redegørelse for den teori, som undersøgelsens hypotese 

bygger på. Dette afsnit indeholder endvidere en diskussion af, hvorvidt det teoretiske udgangspunkt 

afspejler metoderne, der anvendes til at værdiansætte virksomheder på aktiemarkedet. Kapitel 4 
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indeholder en redegørelse for de gældende regler i IAS 36. I kapitel 5 udledes og præsenteres 

hypoteserne til spørgsmål 2, 3 og 4 i problemformuleringen. Hypoteserne er udledt af den teori, som 

er redegjort for i kapitel 2, samt af resultaterne af den tidligere forskning. Dette afsnit indeholder 

derfor også en gennemgang af forskningsresultaterne af en række tidligere undersøgelser. Kapitel 6 

indeholder afhandlingens analyseafsnit samt en beskrivelse af undersøgelsens data, resultaterne af 

de empiriske undersøgelser og en række robusthedstests af undersøgelsernes resultater. Kapitel 7 

indeholder en kort diskussion af undersøgelsens resultater. Kapitel 8 indeholder en konklusion på 

spørgsmålene 1-4 i problemformuleringen. Afhandlingens struktur er skitseret i figur 1.1 nedenfor. 

Figur 1.1 Afhandlingens struktur 
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2 Metode 
Dette kapitel indeholder en redegørelse for den metode, som vi anvender i nærværende 

undersøgelsen. Dette vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i den eksisterende forskningslitteratur på 

området. Vi vil indledningsvist redegøre overordnet for kendetegn ved kapitalmarkedsbaseret 

regnskabsforskning. Derefter vil vi mere detaljeret redegøre for de discipliner indenfor 

kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning, der betegnes værdirelevansstudier og begivenheds-

studier. Vi vil redegøre for de metoder, der er anvendt i tidligere undersøgelser, der er 

sammenlignelige med nærværende, og argumentere for de metodiske valg, der er gjort i vores 

undersøgelsesdesign. Metodeafsnittet vil således indeholde en generel redegørelse for de metoder, 

der anvendes.  Der gives en detaljeret gennemgang af modelspecifikationer, empiri og 

dataudvælgelsen i kapitel 6 nedenfor.   

2.1 Kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning 

2.1.1 Generelt 

Kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning betegner et forskningsområde, der undersøger 

sammenhængen mellem finansiel rapportering og kapitalmarkedets reaktion herpå. Et af de primære 

formål med finansiel rapportering er, at gøre investor i stand til at fastsætte værdien af 

virksomheder, og dermed afspejle virksomhedens værdi på aktiemarkedet. Et af de primære formål 

med aktiemarkedsbaseret regnskabsforskning er således at undersøge, om den nuværende 

regnskabsregulering, herunder regnskabspraksis, oplysningskrav med videre, giver investor 

tilstrækkelig, relevant og troværdig information. 

Kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning betegner et bredt forskningsfelt, der på forskellige 

måder kan opdeles i underkategorier, som for eksempel fundamentalanalyse, undersøgelser af 

markedseffektivitet, undersøgelser af værdirelevans og lignende (Beisland 2009). Generelt for den 

kapitalmarkedsbaserede regnskabsforskning er, at den undersøger aktiemarkedets reaktion på 

forskellige komponenter af den finansielle rapportering. Den kapitalmarkedsbaserede 

regnskabsforskning beskæftiger sig med en lang række forskellige områder relateret til finansiel 

rapportering. En gruppe af studier undersøger aktiemarkedets reaktion på forskellig komponenter af 

regnskabet, eksempelvis aktiemarkedets reaktion på offentliggørelse af det regnskabsmæssige 

resultat, undersøgelser af hvorvidt aktiemarkedet reagerer stærkest på regnskabsmæssigt resultat 

eller pengestrømme, undersøgelser af aktiemarkedets reaktion på særlige noteoplysninger osv. 

Andre studier undersøger reguleringsmæssige forhold, eksempelvis hvordan implementeringen af 
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IFRS indenfor EU har påvirket kvaliteten eller relevansen af den finansielle rapportering. En tredje 

gruppe af studier beskæftiger sig med mere grundlæggende spørgsmål vedrørende 

regnskabsparadigmer, eksempelvis hvorvidt et regnskab baseret på et dagsværdi- eller 

kostprisprincip er mest relevant for investor. Der kunne nævnes mange flere områder, men det 

vurderes ikke relevant for nærværende undersøgelse. 

Kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning er altid baseret på empiriske undersøgelser, typisk ved 

brug af statistiske modeller som eksempelvis regressionsanalyse og hypotesetest. Blandt de mange 

typer af undersøgelser, som forbindes med kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning, findes 

værdirelevansstudier, i litteraturen ofte benævnt value relevance studies eller association studies, og 

begivenhedsstudier, i litteraturen benævnt event studies eller information content studies. 

Nedenfor vil vi gå i detaljer med den metode, der kendetegner de former for aktiemarkedsbaseret 

regnskabsforskning, der kaldes værdirelevansstudier henholdsvis begivenhedsstudier. Vi vil ikke 

her gå yderligere i dybden med andre former for aktiemarkedsbaseret regnskabsforskning, da disse 

ikke anvendes i nærværende undersøgelsen. 

2.2 Værdirelevansstudier 
Værdirelevansstudier er empirisk undersøgelser af brugbarheden eller relevansen for investor af 

bestemte komponenter af regnskabet. Værdirelevansstudier undersøger sammenhængen mellem på 

den ene side komponenter af den finansielle rapportering, eksempelvis enkelte regnskabsposter eller 

noteoplysninger, og på den anden side aktiekursen. Undersøgelserne udføres som 

regressionsanalyser, med aktiekursen som den forklarede variabel og regnskabsdata som de 

forklarende variabler. Den grundlæggende regressionsligning kan formuleres således: 

MVi,t =  𝛼𝐴𝐼𝑖,𝑡 + εi,t 

hvor: 

MVi,t = markedsværdi af virksomheden i til tiden t 

AIi,t = regnskabsdata for virksomheden i til tiden t 

εi,t = residualled, dvs. effekten af forklarende variabler, der ikke er medtaget i modellen. 
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Afhængigt af hvilke komponenter af regnskabet, man ønsker at undersøge, vil man dekomponere 

resultatopgørelse og balance i forskellige forklarende variabler, der antages at forklare 

markedsværdien af virksomheden: 

𝑀𝑉𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐵𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐶𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

hvor: 

𝑀𝑉𝑖,𝑡= Markedsværdien for firma i på tidspunktet t 

𝐴𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af A for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐵𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af B for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐶𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af B for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝜀𝑖,𝑡 = Residualled for firma i på tidspunktet t. 

Værdirelevansstudier bygger på en værdiansættelsesmodel, hvori markedsværdien af en virksomhed 

kan bestemmes ved en funktion af regnskabsdata. Flere studier har Feltham og Ohlsons 

værdiansættelsesmodel som det teoretiske udgangspunkt og refererer direkte hertil (se Stenheim 

2012, Li et al 2010, AbuGhazaleh et al 2012). Ifølge denne model svarer virksomhedens værdi til 

summen af den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens nettoaktiver og nutidsværdien af 

fremtidige frie pengestrømme, som under visse antagelser kan udledes alene ved hjælp af 

regnskabsdata (Beisland 2009).  

For at afgøre, om det regnskabstal eller den oplysning, der er genstand for undersøgelse, er 

værdirelevant, undersøges signifikansniveauet for koefficienterne for de forklarende variabler. Et 

regnskabstal eller en oplysning antages således at være værdirelevant, når koefficienten for den 

pågældende variabel i regressionen er signifikant, og har det på forhånd antagne fortegn (Beisland 

2009 s. 9-10, Stenheim 2012 s. 81). 
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2.3 Fortolkning af resultater 
Hvad det præcist indebærer, at et regnskabstal eller en oplysning således er værdirelevant, kan og er 

blevet diskuteret i litteraturen. Der findes således flere fortolkninger af begrebet værdirelevans.  

Beaver (2002) definerer værdirelevans således: "… value relevance research examines the 

association between a secutiry-based dependent variable and a set of accounting variables. An 

accounting number is termed "value relevant" if it is significantly related to the dependent variable" 

(Beaver 2002, s. 459). Værdirelevans fortolkes her blot som en statistisk sammenhæng mellem den 

forklarede og de forklarende variabler. Beisland (2009) går et skridt videre og fortolker 

værdirelevans som "the ability of financial statements to capture and summarise information that 

determines the firm's value" (Beisland 2009, s. 9).  Med andre ord fortolkes den statistiske 

sammenhæng som bevis for, at regnskabsdata afspejler virksomhedens reelle værdi. Hos Stenheim 

(2012) finder vi en lignende definition og fortolkning. Her defineres værdirelevans som følger: "An 

accounting number is considered value relevant if it has the predicted long-term association with 

stock prices or stock return" (Stenheim s. 80-81), og værdirelevans fortolkes således: "items in the 

financial statements (…) capture and summarise information reflect economic assets and economic 

losses" (Stenheim 2012, s. 79). Værdirelevans fortolkes altså som regnskabsdatas evne til at afspejle 

og beskrive realøkonomiske aktiver og resultater. Som Stenheim (2012) bemærker, udtaler 

værdirelevansstudier sig ikke om årsagssammenhænge. Værdirelevansstudier siger med andre ord 

ikke noget om, hvordan regnskaberne påvirker aktiemarkedet, men derimod blot, om der er en 

sammenhæng mellem regnskabsdata og aktiekurser: "A demonstrated negative association suggests 

that reported losses capture economic impairment reflected in stock prices. No assumption, 

however, is made about causality" (Stenheim 2012, s. 94). Dette udelukker naturligvis ikke, at 

regnskabsinformation på tidspunktet for offentliggørelse indeholder ny og relevant information for 

investor, og rent faktisk påvirker aktiekurserne. Det ligger imidlertid ikke indenfor rammerne af et 

værdirelevansstudie at afdække en sådan påvirkning af aktiemarkedet. Denne påvirkning er i 

litteraturen blevet undersøgt på andre måder, herunder ved udførelse af begivenhedsstudier, som vi 

vil komme nærmere ind på nedenfor.  

Værdirelevans af regnskabsdata måles som sagt ved at påvise en statistisk sammenhæng mellem 

markedsværdier og regnskabstal. Hvorvidt den relevante forklarede variabel er de observerbare 

markedsværdier, kan og er også blevet diskuteret i tidligere forskningslitteratur. Eksempelvis 

argumenterer Jarva (2009) for, at markedsværdier kun er et tilnærmet mål for fremtidige 

pengestrømme, som er det ultimative mål for værdien af økonomiske aktiver. Regnskabets evne til 
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at forudsige fremtidige pengestrømme, og dermed virksomhedens fundamentale værdi, kan derfor 

kun undersøges tilnærmelsesvist ved hjælp af regressionsanalyser over markedsværdier. Vi vil ikke 

diskutere forholdet yderligere her, men i tråd med tidligere forskning anvende regressionsanalyser 

over markedsværdier med henblik på at undersøge værdirelevans af nedskrivninger af immaterielle 

aktiver. 

2.3.1 Pris- og afkastregressioner 

Som nævnt ovenfor kan forskellige mål for markedsværdien af virksomheder anvendes i 

regressionsanalysen. Vi vil i det følgende beskrive forskellen mellem prisregressioner, i litteraturen 

ofte betegnet price-level regressions, og afkastregressioner, i litteraturen ofte betegnet return 

regressions. Prisregressioner medtager kursværdien på en given dag som forklarede variabel. 

Afkastregressioner medtager aktieafkastet over en given periode som forklarede variabel.  

En prisregression kan i sin mest grundlæggende og generelle form specificeres således: 

AKi,t =  𝛼𝐵𝑉𝑖,𝑡 + εi,t 

hvor: 

AKi,t = aktiekursen for virksomheden i til tiden t 

BVi,t = bogført værdi for virksomheden i til tiden t 

εi,t = Residualled for firma i på tidspunktet t. 

En afkastregression kan i sin mest grundlæggende og generelle form specificeres således: 

Ri,p =  𝛼𝐸𝑖,𝑡 + εi,t 

hvor: 

Ri,p = aktieafkastet for virksomheden i for perioden p 

Ei,t = regnskabsmæssigt resultat for virksomheden i for regnskabsperioden t 

εi,t = Residualled for firma i på tidspunktet t. 

De forklarende variabler (den bogførte værdi af virksomheden eller det regnskabsmæssige resultat) 

vil som sagt typisk være dekomponeret i flere forklarende variabler, eksempelvis bogført værdi af 
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forskellige typer aktiver, regnskabsmæssigt resultat før skat, forskellige typer regnskabsmæssige af- 

og nedskrivninger, særlige poster i resultatopgørelsen med videre.  

I forbindelse med fastlæggelse af et undersøgelsesdesign for en undersøgelse af værdirelevans er 

det afgørende, at modellerne specificeres hensigtsmæssigt. Det vil for det første sige at fastlægge, 

hvorvidt der skal anvendes en pris- eller afkastregression. Det er i den eksisterende litteratur 

diskuteret meget, hvilken af de to modeller, der er mest retvisende (Stenheim 2012, s. 127, Beisland 

2009, s. 10). Der er ingen generel konsensus i de tidligere undersøgelser om, hvilken model der er 

mest hensigtsmæssig (Stenheim 2012, s. 249, Beisland 2009, s. 10). I nærværende undersøgelse 

udføres både en prisregression og en afkastregression (ligesom i Stenheim 2012). Som Beisland 

(2009) understreger, er det dog afgørende at holde sig de forskellige styrker og svagheder for øje, 

der gør sig gældende ved anvendelse af pris- henholdsvis afkastregressioner. Derudover skal de 

relevante variabler, som medtages i regressionen, både være relevante variabler og måles korrekt. 

Med hensyn til målingen af de forklarende variabler ses det typisk, at regnskabstallene i en 

prisregression divideres med en proxy for virksomhedens størrelse, som for eksempel 

egenkapitalen, for at minimere den såkaldte skalaeffekt. Vi vil komme nærmere ind på dette 

nedenfor. 

Vi vil i kapitel 6 beskrive de i nærværende undersøgelse anvendte modelspecifikationer, forklarede 

variabler og de forklarende variabler. 

2.3.2 Fordele og ulemper ved pris- henholdsvis afkastregressioner 

Der er en række fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis pris- og afkastregressioner, som 

der har været diskuteret i litteraturen. Vi vil i det følgende kort redegøre for nogle af disse forhold. 

Et eksempel på en ulempe ved anvendelse af afkastregressioner er relateret til det 

regnskabsmæssige resultat som forklarende variabel. Ifølge Kothari og Zimmerman (1995) er 

koefficienten for regnskabsmæssigt resultat i afkastregressioner misvisende, fordi det 

regnskabsmæssige resultat indeholder dels et forventet element og dels et uforventet element. Den 

forventede del af resultatet er irrelevant i forhold til at forklare aktieafkastet i en periode da der 

allerede er taget højde herfor i prissætningen, og medfører derfor en fejl i koefficienten. 

Koefficienten vil derfor i udgangspunktet være undervurderet: "This results in the slope coefficient 

in the return specification being biased towards zero" (Besiland 2009, s. 11). 
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Et eksempel på en ulempe ved anvendelse af prisregressioner, som også relaterer sig til det 

regnskabsmæssige resultat som forklarende variabel, er, at det aktuelle regnskabsmæssige resultat 

ikke afspejler information om forventede fremtidige pengestrømme, som netop er indeholdt i 

markedsværdien af virksomheden: " … the price model has an uncorrelated omitted variable that 

reduces explanatory power" (Besiland 2009, s. 11).  

Et andet eksempel på en ulempe ved anvendelse af prisregressioner er den såkaldte skalaeffekt, i 

litteraturen ofte betegnet scale effect. Skalaeffekten består i, at enhver variabel, der er korreleret 

med virksomhedens størrelse, vil være signifikant i prisregressioner: "… any variable correlated 

with size will be significant in regressions on equity value on accounting variables" (Beisland 2009, 

s. 11). I praksis forsøges denne effekt minimeret ved at dividere alle forklarende variabler med en 

proxy for virksomhedens størrelse. Lapointe-Antunes (2009), AbuGhazaleh et al (2012), Laghi et al 

(2013) og Stenheim (2012) dividerer alle forklarende variabler med antal udestående aktier på 

balancedagen. Li et al (2010) dividerer alle forklarende variabler med samlede aktiver på 

balancedagen. Disse studier er alle undersøgelser af værdirelevansen af regnskabsmæssige 

nedskrivninger af goodwill og er således sammenlignelige med nærværende undersøgelse, hvorfor 

de er medtaget her.  

På baggrund af sin redegørelse for fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis pris- og 

afkastregressioner konkluderer Beisland, at forskningsspørgsmålet må være afgørende for, hvilken 

model der anvendes: "… the research question is decisive. If one wants to examine the value 

relevance of equity and other balance sheet items, the price model is the obvious choice. However, 

if one has a change oriented approach in which value creation is the main focus, a return 

regression is appropriate" (Beisland 2009, s. 11). I tilsyneladende modstrid med den teoretiske 

udledning i Beisland (2009), anvender både Lapointe-Antunes (2009), AbuGhazaleh et al (2012), 

Laghi et al (2013) og Li et al (2010) prisregressioner i deres undersøgelse af værdirelevansen af 

regnskabsmæssige nedskrivninger af goodwill. Stenheim (2012) foretager både en pris- og en 

afkastregression.  

Som nævnt vil vi i nærværende undersøgelse anvende både pris- og afkastregressioner. Dette vil 

gøre det muligt at sammenligne vores resultater med tidligere forskning. Da tidligere undersøgelser 

ikke har behandlet det danske marked, giver det os endvidere en mulighed for at sammenholde de to 

modeller anvendt på samme datasæt.  
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2.3.3 Andre særlige forhold ved anvendelse af pris- og afkastregressioner 

I nærværende afsnit vil vi redegøre for andre mere praktiske problemstillinger, der skal tages 

stilling til i forbindelse med værdirelevansstudier, og som ikke synes at være diskuteret på behørig 

vis i flere af de tidligere undersøgelser. 

For så vidt angår prisregressioner, er det afgørende at fastsætte et måletidspunkt for 

markedsværdien. I Lapointe-Antunes (2009) og i AbuGhazaleh et al. (2012) måles markedsværdien 

på balancedagen for det regnskabsår, hvori nedskrivninger af goodwill er rapporteret. I Li et al 

(2010) måles markedsværdien fem måneder efter balancedagen for det regnskabsår, hvori 

nedskrivninger af goodwill er rapporteret. I Laghi et al (2013) måles markedsværdien d. 30. april i 

det efterfølgende regnskabsår, hvori nedskrivninger af goodwill er rapporteret, og der er 

udelukkende medtaget observationer for selskaber med regnskabsår, der slutter d. 31. december. 

Argumentet for at forskyde måletidspunktet er, at aktiemarkedet skal have tid til at indarbejde de 

finansielle informationer i værdiansættelsen. Der synes imidlertid ikke at være noget argument for 

at måle på værdien på balancedagen, da den finansielle rapportering, som er genstand for 

undersøgelsen, ikke har været tilgængelig for aktiemarkedet på balancedagen. I nærværende 

undersøgelse har vi, for pris- og afkastregressionen, valgt at måle markedsværdien på tidspunktet 

for offentliggørelse af regnskaberne og den efterfølgende dag. Dette gøres med baggrund i tidligere 

undersøgelser af reaktionstiden på det danske aktiemarked, hvor Thinggaard (Thinggaard et al., 

1999) og Sponholtz (Sponsholtz, 2004) konkluderer, at det danske aktiemarked har indarbejdet 

størstedelen af de nye oplysninger i aktiepriserne efter to dage. 

For så vidt angår afkastmodeller er det ligeledes afgørende at fastsætte måletidspunkter for 

beregning af aktieafkastet. Det er med andre ord afgørende at fastsætte den periode, hvori 

aktieafkastet beregnes. I nærværende undersøgelse er aktieafkastet beregnet som: 

Ri =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡0  − 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡1

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡1
 

hvor: 

Ri= Aktieafkastet for virksomheden i 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡0= aktiekursen på første dag i regnskabsåret for virksomheden i 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡1= aktiekursen på dagen for offentliggørelse af regnskabet for virksomheden i. 
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I lighed med ovenstående har vi valgt at måle aktieafkastet i perioden frem til offentliggørelsen af 

regnskabet, da aktiemarkedet reagerer hurtigt på de offentliggjorte finansielle informationer. 

Endvidere skal aktieafkastet måles i en periode, indenfor hvilken den finansielle information har 

været tilgængelig for aktiemarkedet. 

2.4 Begivenhedsstudier 
Begivenhedsstudier bruges indenfor en lang række forskningsområder og er ikke afgrænset til 

kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning. I relation til regnskabsforskningen er metoden blevet 

anvendt til at undersøge mange forskellige begivenheder, det kan være virksomhedsspecifikke 

begivenheder, og det kan være makrobegivenheder, der påvirker en hel økonomi. Eksempler på 

begivenheder, der er blevet undersøgt med hensyn til effekten på virksomhedernes værdi, omfatter 

offentliggørelse af virksomhedsoverdragelser, offentliggørelse af regnskabsmæssige resultater, 

gældsudstedelse, ændringer i relevant lovgivning og lignende (MacKinlay 1997 s. 13).   

Et eksempel på et begivenhedsstudie indenfor kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning er de 

såkaldte information content-studier, i det følgende henvist til som begivenhedsstudier. Disse 

begivenhedsstudier er empirisk undersøgelser af informationsindholdet (information content) for 

komponenter af regnskabet.  

Begivenhedsstudier undersøger effekten, som en begivenhed har på værdien af en virksomhed 

(MacKinlay 1997). Undersøgelsen udføres typisk som en hypotesetest (se Hirschey og Richardson 

2003, MacKinlay 1997). Ved udførelse af T-testen undersøges det, om et eventuelt overnormalt 

afkast i en periode omkring begivenheden er signifikant forskelligt fra nul. Afkræftes hypotesen, 

betyder det, at det overnormale afkast ved et givent signifikansniveau er væsentligt forskelligt fra 

nul. Dette tolkes som udtryk for, at begivenheden, i dette tilfælde offentliggørelse af bestemte 

former for regnskabsinformation, har informationsindhold. Vi vil komme nærmere ind på 

fortolkning af begrebet informationsindhold nedenfor. 

I nærværende undersøgelse udføres en tosidet T-test, hvilket skyldes, at det overnormale afkast for 

de pågældende virksomheder kan være henholdsvist mere positivt eller negativt end markedet som 

helhed, og der vil være forskel i vores konklusion, alt efter om vores observationer er mere positive 

eller mere negative end markedet som helhed. 
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Det overnormale afkast kan i sin mest generelle form skrives således:  

𝑂𝐴𝑖,𝑝 = 𝐴𝑖,𝑝 − 𝑁𝐴𝑝 

hvor: 

𝑂𝐴𝑖,𝑝 = overnormalt afkast for virksomheden i for perioden p 

𝐴𝑖,𝑝 = faktisk afkast for virksomheden i for perioden p 

𝑁𝐴𝑝 = normalt afkast for perioden p. 

For at beregne det overnormale afkast, skal der beregnes et normalafkast. Der er flere modeller til at 

estimere det normale afkast, herunder statistiske og økonomiske modeller (MacKinlay 1997, s. 17 - 

19). Vi vil ikke gå i detaljer med de forskellige metoder her. I nærværende studie anvendes en 

statistisk markedsmodel, det vil sige en model, hvor det normale afkast beregnes ud fra 

observerbare markedsdata. Vi følger således et undersøgelsesdesign der blandt andre er brugt af  

Hirschey og Richardson (2002) og Hirschey og Richardson (2003), der undersøger 

informationsindholdet af regnskabsmæssige nedskrivninger af goodwill ved hjælp af en T-test. 

Normalafkastet kan beregnes som afkastet for et samlet aktieindeks eller for en nærmere afgrænset 

gruppe af virksomheder. Man kunne eksempelvis vælge at beregne normalafkastet med 

udgangspunkt i OMXC20-indekset eller det samlede OMX-index. Alternativt kunne 

virksomhederne være grupperet efter forskellige kvalitative karakteristika, det kunne være 

virksomheder i samme branche, eller kvantitative karakteristika, det kunne være virksomheder af 

samme størrelse og så videre. Normalafkastet beregnes som  

ANp =
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡  − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡−1

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡−1
 

ANp = normalafkastet for perioden p 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡 = indekset den sidste dag i perioden 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡−1= indekset den første dag i perioden.  

Det konkrete mål for det overnormale afkast, der typisk anvendes i begivenhedsstudier (se bl.a. 

Hirschey og Richardson 2003), er det akkumulerede overnormale afkast, i litteraturen ofte betegnet 

cumulative abnormal returns, forkortet CAR. Det overnormale afkast beregnes for hver enkelt 
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observation per dag, det vil sige for den enkelte virksomhed for en given periode, og CAR beregnes 

som gennemsnittet af det overnormale afkast i perioden.  

CAR kan formuleres på følgende måde: 

CAR = � ARit

t

𝑡=𝑡𝑖

 

hvor AR er udtrykt ved nedenstående formel: 

 

AR =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 𝐴𝑡  − 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 𝐴𝑡−1

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 𝐴𝑡−1
−
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡  − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡−1

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡−1
  

hvor  

Aktiekurs A: aktiekursen for selskab A på tidspunktet t; 

Indeks: kursen for indekset på tidspunktet t, der i dette tilfælde er udtryk for det normale afkast. 

2.4.1 Fortolkning af resultater 

Som sagt gennemføres begivenhedsstudier ved udførelse af en T-test. Afkræftes hypotesen om, at 

det overnormale afkast er lig nul, konkluderes det, at begivenhederne, det vil sige offentliggørelsen 

af den finansielle information, har informationsindhold. 

For at drage meningsfulde konklusioner fra begivenhedsstudier må det dog indledningsvist 

fastlægges, hvad begrebet informationsindhold indebærer. Det må med andre ord fastlægges, 

hvordan man fortolker resultatet af undersøgelsen. Hos MacKinlay (1997) gives en bred fortolkning 

af begrebet informationsindhold: "The objective is to investigate the information content of these 

announcements. In other words, the goal is to see if the release of accounting information provides 

information to the marketplace" (MacKinlay 1997, s. 16). Altså, at finansiel information har 

informationsindhold fortolkes her simpelthen som, at regnskabsdata udgør informationen for 

investor. En mere specifik fortolkning finder vi hos Stenheim (2012): "short term event studies (…) 

are supposed to test the extent to which accounting numbers affect stock prices" (Stenheim 2012, s. 

28). Som vi har omtalt ovenfor, kan man ved værdirelevansundersøgelser ikke konkludere på 

årsagssammenhængen, det vil sige, hvorvidt regnskabsinformation på tidspunktet for 
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offentliggørelse påvirker aktiekurserne, men kun på, hvorvidt der er en sammenhæng mellem den 

forklarede og de forklarende variabler. Anderledes forholder det sig med begivenhedsstudier. Her er 

formålet netop at undersøge, om aktiemarkedet reagerer på regnskabsinformationen på og omkring 

tidspunktet for offentliggørelsen. Stenheim skriver således: "In event studies the assumption about 

causality is essential (…) Significant abnormal returns and/or changes in trading volume are 

interpreted  as new and relevant information affecting stock prices" (Stenheim 2012, s. 95). At 

finansiel information har informationsindhold fortolkes med andre ord som, at den finansielle 

information har påvirket aktiemarkedet på tidspunktet for offentliggørelsen. Derudover indebærer 

begrebet informationsindhold, at finansiel information præsenterer ny og relevant information til 

markedet. Det vil sige ny information på tidspunktet for offentliggørelse. Såfremt finansiel 

rapportering ikke på tidspunktet for offentliggørelse indeholder ny information til markedet 

konkluderes det modsætningsvist, at markedet reagerer på de økonomiske begivenheder, før 

oplysningerne er blevet offentliggjort, eller slet ikke reagerer.  

2.5 Andre særlige forhold ved begivenhedsstudier 
Som vi har omtalt ovenfor skal der ved beregning af CAR fastlægges en tidsperiode, for hvilken 

man beregner normalafkast og det faktiske afkast. Afkastet kan beregnes på mange forskellige 

måder, det vil sige for mange forskellige tidsperioder. CAR er i nærværende undersøgelse beregnet 

per dag for dagen 1, 2 og 3 før offentliggørelsen, på offentliggørelsesdagen og den efterfølgende 

dag.  

Et andet afgørende forhold i relation til fastlæggelse af undersøgelsesdesignet i begivenhedsstudier 

baseret på markedsmodeller er, hvordan man udvælger sammenlignelige virksomheder til beregning 

af normalafkastet. Som vi har været inde på ovenfor, kan man vælge at beregne normalafkastet på 

mange forskellige måder, man kan eksempelvis estimere det normale afkast for det enkelte selskab i 

undersøgelsen ved at beregne afkastet i en periode op til udmeldingen. Alternativt kan 

normalafkastet beregnes på baggrund af en portefølje af virksomheder, for eksempel med 

udgangspunkt i et aktieindeks, eller med udgangspunkt i en nærmere afgrænset gruppe af 

virksomheder. En tredje mulighed er at beregne normalafkastet på baggrund af enkeltvirksomheder, 

der matcher karakteristika ved den virksomhed, man undersøger. I Bremer et al (2010) undersøges 

fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige metoder til at opgøre normalafkastet. 

Undersøgelsen når frem til, at den mest hensigtsmæssige måde at matche på er ved at beregne 

normalafkastet på baggrund af en portefølje af virksomheder. De når endvidere frem til, at der ikke 
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er fordele ved at underopdele porteføljer i for eksempel brancher eller andre kendetegn. Konkret vil 

det således være hensigtsmæssigt at beregne normalafkastet på baggrund af det samlet aktieindeks, 

hvori de virksomheder, man undersøger, er noteret. 

I tråd med resultaterne af Bremer et al (2010) beregner vi i nærværende undersøgelse 

normalafkastet på baggrund af det indeks, som vores observerede selskaber bliver handlet i den 5. 

juli 2013. Således vil selskaber, der er noteret i Small Cap, have et normalafkast svarende til 

afkastet for perioden for Small Cap-selskaber som helhed, Mid Cap-selskaberne vil have et 

normalafkast svarende til afkastet for perioden for Mid Cap og Large Cap-selskaberene vil have et 

normalafkast svarende til afkastet for perioden for Large Cap. 

Vi følger således også den metode, der er anvendt i Hirschey og Richardson (2003). 

Fremgangsmåden giver mulighed for at se, om der er forskel i resultaterne, og for at kommentere på 

resultaterne fra Bremer et al. (2010). 

2.6 Undersøgelse af indarbejdelse af nedskrivning før offentliggørelses-tidspunktet 
Til brug for undersøgelse af spørgsmålet om, hvorvidt aktiemarkedet allerede har indarbejdet dele 

af nedskrivningen før offentliggørelsestidspunktet, har vi ved fastlæggelse af undersøgelsesdesignet 

taget udgangspunkt i tidligere studier, der har undersøgt lignende hypoteser. Der er ikke på samme 

måde som for værdirelevansstudier og begivenhedsstudier udviklet en generel metode, og denne 

undersøgelse er ikke et begivenhedsstudie. 

I Bartov et al (1998) undersøges, om der for virksomheder, der har rapporteret nedskrivninger af 

aktiver, i perioden op til offentliggørelsen af de regnskabsmæssige nedskrivninger, kan observeres 

et overnormalt negativt afkast. Ved en T-test undersøges, om der i en periode på op til to år før 

tidspunktet for offentliggørelse af regnskabsmæssige nedskrivninger kan observeres et betydeligt 

negativt afkast for de virksomheder, der har rapporteret nedskrivninger.  

Keown og Pinkerton (1981) og Chira og Madura (2013) anvender en lignende metode til at 

undersøge, selskabers aktiekurser i en periode op til offentliggørelsen af en fusion, også ved hjælp 

af T-test.  

Ligesom ved ovenstående begivenhedstest, vil vi i nærværende undersøgelse udføre en tosidet T-

test, hvilket, i lighed med ovenstående skyldes, at CAR observationerne i vores datasæt enten kan 
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være mere positivt eller negativt end markedet som helhed. Der vil være forskel i vores konklusion 

alt efter, om vores observationer er mere positive eller mere negative end markedet som helhed.  

Som omtalt ovenfor, skal der ved beregning af CAR fastlægges en tidsperiode, for hvilken man 

beregner normalafkast og det faktiske afkast. Afkastet kan beregnes på mange forskellige måder, 

det vil sige for mange forskellige tidsperioder. CAR kan eksempelvis beregnes på dagsbasis, på 

månedsbasis, på kvartalsbasis og så fremdeles. Det er i litteraturen blevet diskuteret, hvilken 

betydning måleperioden har for undersøgelsesresultaterne, og forskellige metoder er blevet anvendt. 

Der er med andre ord ikke i de tidligere undersøgelser konsensus om, i hvilken tidsperiode afkastet 

skal beregnes. I Hirschey og Richardson (2002) og i Hirschey og Richardson (2003) beregnes CAR 

på dagsbasis. Bremer et al (2010) argumenterer for at beregne CAR på kvartalsbasis.  

2.7 Sammenfatning 
Nærværende undersøgelse omfatter tre empiriske undersøgelser. For det første undersøges 

værdirelevansen af rapporterede IAS 36-nedskrivninger. Værdirelevansundersøgelsen udføres ved 

hjælp af både en pris- og afkastregression. For så vidt angår prisregressionen måles den forklarede 

variabel, markedsværdien, på tidspunktet for offentliggørelse af IAS 36-nedskrivninger. Alle 

forklarende variabler måles pr. aktie. For så vidt angår afkastregressionen måles det overnormale 

afkast som forskellen mellem selskabets afkast i en periode fra første dag i regnskabsåret til 

tidspunktet for offentliggørelse af regnskabet og afkastet for aktiemarkedet som helhed i en 

tilsvarende periode.  For det andet undersøges informationsindholdet af rapporterede IAS 36-

nedskrivninger på tidspunktet for offentliggørelse. Informationsindholdet undersøges ved hjælp af 

en tosidet T-test på baggrund af et overnormalt afkast beregnet på dagsbasis. Endeligt undersøges 

kursudviklingen i en periode på op til 2,5 år før offentliggørelsen af IAS 36-nedskrivninger, også 

ved hjælp af en tosidet T-test, og på baggrund af et overnormalt afkast beregnet kvartalsvist. 
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3 Teori 
I dette kapitel vil vi analysere og diskutere det teoretiske grundlag for vores undersøgelse. Analysen 

er struktureret i to dele. I første del behandles forskellige værdiansættelsesteorier med henblik på at 

forstå de mekanismer, der ligger bag værdiansættelsen på aktiemarkeder, og det teoretiske grundlag 

for de finansielle opgørelser i regnskabet. I anden del behandles de teoretiske forudsætninger for 

vores empiriske undersøgelser, det vil sige de grundlæggende antagelser om aktiemarkedet og 

markedseffektivitet som undersøgelsesdesignet bygger på. 

I første del vil vi komme ind på begrebet fundamental værdi, og hvordan denne forsøges fastsat ved 

hjælp af værdiansættelsesmodeller. Der er med andre ord tale om en teoretisk udledning af, hvordan 

prisfastsættelsen på kapitalmarkedet fungerer. Vi vil i den forbindelse redegøre for regnskabets 

funktion i relation til værdiansættelsen, herunder på forskellen mellem det formue- og 

præstationsorienterede paradigme. Vi vil komme ind på balancens rolle som den centrale finansielle 

opgørelse i regnskabet ifølge det formueorienterede paradigme, og hvordan balancen fortolkes i 

relation til værdiansættelsen. Endeligt vil vi komme ind på betydningen af regnskabsmæssige 

nedskrivninger efter IAS 36 og give en teoretisk udledning af, hvordan disse nedskrivninger 

påvirker værdiansættelsen på aktiemarkedet. Formålet med en teoretisk redegørelse for 

mekanismerne på aktiemarkedet og regnskabets funktion i relation hertil er at opstille et grundlag 

for at kunne udlede hypoteserne i kapitel 5. 

I anden del vil vi komme ind på forudsætningen om markedseffektivitet i værdirelevans- og 

begivenhedsstudier. Vi vil diskutere, i hvor høj grad disse studier generelt beror på en forudsætning 

om et effektivt marked. Dernæst vil vi komme ind på teorier om og empiriske undersøgelser af 

markedseffektivitet med henblik på at vurdere, om de forudsætninger, der ligger til grund for 

værdirelevans- og begivenhedsstudier, er rimelige. Formålet med denne gennemgang er at afdække, 

i hvor høj grad vores undersøgelse bygger på en forudsætning om markedseffektivitet, og at 

vurdere, om denne grundlæggende antagelse er rimelig. 

3.1 Værdiansættelsesmodeller og regnskabets funktion 
I det følgende vil vi redegøre for et teoretisk grundlag for forståelse af prisfastsættelsen på 

aktiemarkedet. Til det formål vil vi indledningsvist redegøre for begrebet fundamentalværdi, der er 

et teoretisk begreb for virksomhedens værdi, som markedsværdien antages at konvergere imod.  

Derefter vil vi kort redegøre for tre modeller til fastsættelse af den fundamentale værdi såkaldte 

absolutte værdi. Endeligt vil vi kort redegøre for de komponenter, der indgår i 
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fundamentalanalysen, de såkaldte værdidrivere. Vores gennemgang af værdiansættelsesmodellerne 

har som sagt til formål at få en teoretisk forståelse for prisdannelsen på aktiemarkedet og for de 

komponenter, der indgår i prisdannelsen. Formålet er ikke at give en detaljeret gennemgang af 

modellerne med henblik på at kunne bruge disse i praksis eller at diskutere enkelte bestanddele af 

de forskellige modeller. 

Herefter vil vi redegøre for det teoretiske grundlag for de finansielle opgørelser i regnskabet. Vi vil 

komme ind på det præstationsorienterede og formueorienterede regnskabsparadigme, der 

repræsenterer to fundamentalt forskellige måder at opfatte de finansielle opgørelser i regnskabet på. 

Vi vil komme ind på balancens funktion og informationsværdi i relation til værdiansættelse på 

aktiemarkedet, og endelig vil vi komme ind på, hvordan regnskabsmæssige nedskrivninger efter 

IAS 36 skal fortolkes i relation hertil. 

3.1.1 Fundamentalværdi 

Værdiansættelseslitteraturen indeholder forskellige begreber for virksomhedens værdi. Teoretisk 

kan der således blandt andet skelnes mellem virksomhedens fundamentalværdi, going-concern-

værdi, likvidationsværdi og dagsværdi (Sørensen 2009). Den fundamentale værdi af en virksomhed 

svarer til nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme, tilbagediskonteret med en 

passende risikojusteret rente. Den risikojusterede rente afspejler risikoen ved den pågældende 

investering, og betegnes også investors afkastkrav. Afkastkravet består af den risikofrie rente med 

tillæg af en risikopræmie, der afspejler risikoen ved den pågældende investering. For at 

investeringen er værdiskabende for investor, skal forrentning af investeringen være større end den 

risiko, investor påtager sig, og som er afspejlet i risikopræmien.  

Den fundamentale værdi er et teoretisk begreb. Det ligger i begrebet, at den fundamentale værdi 

ikke kan observeres i praksis. Opgørelsen af den fundamentale værdi indebærer et betydeligt 

element af skøn, idet den er baseret på en forventning til fremtidige pengestrømme, virksomhedens 

vækst, udvikling i renteniveau på makroniveau med videre. Endvidere indebærer fastsættelsen af 

den risikojusterede rente et betydeligt element af skøn, da risikoen ved den pågældende investering 

kan være svær at kvantificere. Begrebet er imidlertid nyttigt for en teoretisk forståelse af 

prisdannelsen på aktiemarkedet. 

Vi vil ikke gå i detaljer med de øvrige værdibegreber, der er nævnt ovenfor, da et ikke vureres 

relevant for undersøgelsen, men vil kortfattet illustrere forskellene i disse begreber. En virksomheds 
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likvidationsværdi er værdien af en virksomhed, såfremt den blev likvideret i dag. 

Likvidationsværdien er med andre ord nettorealisationsværdien af virksomhedens aktiver og 

forpligtelser, såfremt disse skulle realiseres i dag. Likvidationsværdien tager således ikke højde for 

virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. Going-concern-værdien er værdien af en virksomhed, 

såfremt denne antages at fortsætte driften i det uendelige. Dagsværdien af en virksomhed er den 

højeste af likvidationsværdien og going-concern-værdien (Sørensen 2009, s. 29-30). Er en 

virksomhed i likvidation og driftsaktiviteterne ophørt, svarer virksomhedens fundamentale værdi til 

likvidationsværdien. Antages virksomheden imidlertid at fortsætte driften, svarer virksomhedens 

fundamentale værdi således til goin-concern-værdien.  

Aktiemarkedet må på længere sigt antages at afspejle investors opfattelse af virksomhedernes 

fundamentale værdi, og da investor kun vil give et beløb for en aktie, der afspejler afkastet. 

Kortsigtede fluktuationer i markedsværdier kan forstås som forskellige subjektive opfattelser af 

virksomhedens fundamentale værdi, begrænset adgang til finansiering med videre og derfor ikke 

som objektive ændringer i virksomhedens værdi grundet økonomiske begivenheder. Hvorvidt 

markedsværdien af en virksomhed er i overensstemmelse med virksomhedens fundamentale værdi, 

er et teoretisk spørgsmål, da den fundamentale værdi som sagt ikke kan observeres empirisk. I 

teorien er markedsværdien, under forudsætning om et effektivt marked, lig den fundamentale værdi. 

Dette er ultimativt et spørgsmål om de forudsætninger, der gøres om aktiemarkedets effektivitet. 

3.1.2 Absolutte værdiansættelsesmodeller 

En absolut værdiansættelsesmodel er en model, der bruges til at beregne virksomhedens 

fundamentale værdi (Sørensen 2009).  De absolutte modeller afgrænses overfor relative 

værdiansættelsesmodeller. Relative værdiansættelsesmodeller bruges til at beregne aktivers relative 

værdi i forhold til et andet aktiv eller grupper af aktiver (Sørensen 2009, s. 30 og s. 35). Da vi er 

interesserede i at undersøge prisdannelsen på aktiemarkedet, vil vi i det følgende ikke behandle 

relative modeller. 

Sørensen (2009) skelner mellem tre absolutte værdiansættelsesmodeller: Dividendemodellen, cash 

flow-modellen og residualindkomstmodellen. Fælles for de tre modeller er, at virksomhedens 

fundamentale værdi opgøres som nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, der tilgår investor: 

"Alle tre diskonteringsmodeller fører frem til samme egenkapitalværdi (…) og tilbagediskonteres 

med egenkapitalomkostningerne som, diskonteringsfaktor" (Sørensen 2009, s. 36). 
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Egenkapitalomkostningerne svarer her til afkastkravet, det vil sige en sum af den risikofrie rente og 

en risikopræmie (Sørensen 2009, s. 50).  

Ifølge dividendemodellen opgøres fundamentalværdien som nutidsværdien af fremtidige dividender 

til kapitalejerne. I cash flow-modellen opgøres fundamentalværdien som nutidsværdien af 

fremtidige frie pengestrømme til kapitalejerne. Forskellen mellem fremtidige dividender og 

fremtidige frie pengestrømme er det beløb, der ikke udbetales til kapitalejerne i form af dividende, 

men som bliver stående som opsparing i virksomheden, og er disponibelt for investering (Sørensen 

2009, s. 35). De frie pengestrømme svarer med andre ord til det maksimale beløb, virksomheden 

har mulighed for at udbetale som dividende (Sørensen 2009, s. 42). Både dividendemodellen og 

cash flow-modellen bygger således på en tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme til 

kapitalejerne.  

Ifølge residualindkomstmodellen opgøres fundamentalværdien som summen af nutidsværdien af 

fremtidige residualoverskud og den bogførte værdi af egenkapitalen, hvor residualindkomsten 

svarer til det regnskabsmæssige resultat fratrukket normaloverskuddet (Sørensen 2009, s. 43-44). 

Normaloverskuddet svarer i residualindkomstmodellen til afkastkravet multipliceret med den 

bogførte værdi af egenkapitalen. Til forskel fra dividendemodellen og cash flow-modellen tager 

residualindkomstmodellen udgangspunkt i de finansielle opgørelser i regnskabet - det 

regnskabsmæssige resultat og den bogførte egenkapital.  

Vi vil ikke gå yderligere i detaljer med de tre modeller, eller hvordan de anvendes i praksis. For 

nærværende undersøgelse er det tilstrækkeligt at forstå det grundlæggende princip i 

fundamentalanalysen, og som Sørensen (2009) understreger, er der ultimativt ikke forskel på 

resultatet af de tre modeller: "Selvom værdiansættelsesmodellerne umiddelbart ser ud til at være 

vidt forskellige, er det ikke tilfældet (…) Under samme forudsætninger fører forventet 

dividendestrøm, frit cash flow og bogført værdi plus forventet residualindkomst til samme 

egenkapitalværdi" (Sørensen 2009, s. 46). Det grundlæggende princip, vi skal have med herfra i den 

videre fremstilling, er princippet om virksomhedens værdi, fundamentalværdien, som svarende til 

nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, der tilfalder kapitalejerne. 
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3.1.3 Finansielle og ikke-finansielle værdidrivere 

Fundamentalanalysen bygger på en analyse af virksomhedens værdidrivere. En analyse af 

virksomhedens værdidrivere er en måde at dekomponere virksomhedens værdiskabelse. Sørensen 

(2009) skelner mellem finansielle og ikke-finansielle værdidrivere.  

De finansielle værdidrivere omfatter i Sørensen (2009) seks komponenter. For det første 

konkurrencefordelingsperioden, det vil sige det antal år, hvor virksomheden genererer overnormal 

indtjening, det vil sige, hvor afkastet på virksomhedens nettodriftsaktiver er større end afkastkravet. 

For det andet vækstrater, det vil sige ændringer i omsætning fra en periode til en anden. For det 

tredje overskudsgraden før skat, det vil sige virksomhedens indtjeningsevne. For det fjerde den 

effektive skatteprocent, det vil sige forholdet mellem den skat, virksomheden betaler, og det 

regnskabsmæssige resultat. For det femte virksomhedens netto kerne driftsaktier, det vil sige 

virksomhedens aktiver, der knytter sig til den primære drift, fratrukket de forpligtelser, der er 

knyttet hertil. For det sjette virksomhedens kapitalomkostninger, det vil sige afkastkravet. Disse 

grundlæggende finansielle værdidrivere kan i praksis dekomponeres i mange flere komponenter.  

De ikke-finansielle værdidrivere omfatter de bagvedliggende faktorer, som har indflydelse på de 

finansielle værdidrivere (Sørensen 2009, s. 80). Eksempler på ikke-finansielle værdidrivere 

omfatter vækstrater på makroniveau, konkurrencesituation, adgangsbarrierer på markedet, 

virksomhedens forhandlingsstyrke overfor leverandører, forbrugeradfærd, kreditmuligheder, 

renteniveau og så videre (Sørensen 2009, s. 81).  Der kan tænkes utallige andre ikke-finansielle 

værdidrivere, der ikke er medtaget her. De ikke-finansielle værdidrivere kvantificeres i 

fundamentalanalysen ved, at disse indarbejdes i de finansielle værdidrivere. 

Fundamentalanalysen indebærer altså en analyse både af virksomhedens finansielle og ikke-

finansielle værdidrivere. Disse værdidrivere kvantificeres dels på baggrund af observerbare 

historiske regnskabsdata, dels under hensynstagende til ikke-finansielle værdidrivere. De finansielle 

opgørelser i regnskabet er blot en blandt mange informationskilder i værdiansættelsen. 

Fundamentalanalysen indebærer en kvantificering af de ikke-finansielle værdidrivere med henblik 

på at beregne virksomhedens fundamentale værdi. 
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3.1.4 Sammenfatning 

Vi har i det ovenstående kort redegjort for en teoretisk forståelse af prisdannelsen på aktiemarkedet. 

Markedsværdien af en virksomhed svarer til investors opfattelse af virksomhedens fundamentale 

værdi. Den fundamentale værdi svarer til nutidsværdien af fremtidige nettopengestrømme til 

kapitalejerne. Fundamentalanalysen har til formål at beregne disse nettopengestrømme. 

Fundamentalanalysen består af en analyse af virksomhedens finansielle og ikke-finansielle 

værdidrivere. 

3.2 Regnskabets funktion 
I det følgende vil vi redegøre for regnskabets funktion i relation til prisdannelsen på aktiemarkedet. 

Som vi har redegjort for ovenfor, indebærer fundamentalanalysen en analyse af virksomhedens 

finansielle og ikke-finansielle værdidrivere.  

Regnskabsteorien indeholder flere forskellige bud på, hvad regnskabets funktion er. Ifølge Elling 

(2010) har regnskabet tre grundlæggende funktioner (Elling, 2010 s. 27). For det første skal 

regnskabet danne grundlag for regnskabsbrugers placering af ressourcer, det såkaldte 

prognoseformål. For det andet skal regnskabet danne grundlag for en vurdering af ledelsens 

forvaltning af virksomhedens ressourcer, den såkaldte kontrolopgave. For det tredje skal regnskabet 

danne grundlag for fordeling af virksomhedens ressourcer, den såkaldte fordelingsopgave. Ifølge 

shareholder-perspektivet, som vi vil komme ind på nedenfor, opfattes kontrol- og 

fordelingsopgaverne ikke som selvstændige formål, men som en integreret del af prognoseopgaven 

(Elling, 2010 s. 28). 

Definitionen af funktionen og formålet med det finansielle regnskab er nært knyttet til opfattelsen 

af, hvem der er den primære regnskabsbruger. Regnskabsteorien indeholder flere forskellige 

perspektiver på, hvem der er den primære bruger af finansielle regnskaber. Følgelig er der 

forskellige perspektiver på, hvad der er regnskabets primære funktion. Det såkaldte shareholder-

perspektiv hævder, at investor er den primære regnskabsbruger (Elling 2010, s. 27). Udstederen af 

de internationale regnskabsstandarder, IASB, forbindes typisk med dette perspektiv. Det hedder 

således i IASB's regnskabsmæssige begrebsramme: "The objective of general purpose financial 

reporting is to provide financial information about the reporting entity to existing and potential 

investors, lenders and other creditors in making decisions about providing ressources to the entity" 

(IASB 1.2.14.10).  Der er ikke tale om et rendyrket shareholder-perspektiv, men et perspektiv, der 

opfatter kreditor såvel som investor som den primære regnskabsbruger. Det såkaldte stakeholder-
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perspektiv hævder, at regnskabet har en langt bredere brugerkreds, herunder investor og kreditorer, 

men også medarbejdere, ledelse, kunder med flere (Elling 2010, s. 27).  Den danske 

årsregnskabslov forbindes ofte med dette perspektiv. Det hedder således i årsregnskabsloven, at "… 

regnskabsbruger er de personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder mv., der 

hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder 

nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder alliancepartnere, 

lokalsamfundet og tilskudsgivende og fiskale myndigheder." (ÅRL § 12 stk. 2).  

I fundamentalanalysen er regnskabets primære funktion at danne grundlag for en analyse af de 

finansielle værdidrivere med henblik på en værdiansættelse af virksomheden. Denne funktion er 

tilgodeset i IASB's begrebsramme, der, som vi har set, repræsenterer noget, der ligner et 

stakeholder-perspektiv på regnskabet. Opfattelse af investor som den primære regnskabsbruger og 

regnskabets funktion som grundlag for investors ressourceallokering har betydning for den 

finansielle måling af aktiver og forpligtelser i regnskabet. I det følgende vil vi med udgangspunkt i 

IASB's begrebsramme redegøre for denne sammenhæng, herunder for forskellen mellem det 

præstations- og formueorienterede regnskabsparadigme, og for balancens centrale rolle i 

fundamentalanalysen.    

3.2.1 Regnskabsparadigmer 

Et paradigme kan forstås som et samlet sæt af grundlæggende antagelser om verden, eller om 

hvordan verden kan begribes. Forskellen mellem paradigmer kan bestå af fundamentalt forskellige 

måder at forstå verden på, eller fundamentalt forskellige måder at gå til verden på. Forskellige 

paradigmer vil have forskellige måder at ordne og forstå verden på. Med hensyn til 

regnskabsparadigmer, så kan forskellige regnskabsparadigmer forstås som forskellige måder at 

måle og ordne økonomiske transaktioner. Formålet med en redegørelse for forskellen mellem det 

præstations- og formueorienterede regnskabsparadigme er at forstå balancens centrale rolle i 

regnskabet og fundamentalanalysen.  

3.2.2 Det præstationsorienterede og det formueorienterede regnskabsparadigme 

I regnskabsteorien skelnes der mellem to grundlæggende paradigmer, det præstationsorienterede 

regnskabsparadigme og det formueorienterede regnskabsparadigme (Elling 2010). De to forskellige 

paradigmer består af to fundamentalt forskellige måder at måle og præsentere økonomiske 

transaktioner og ressourcer. Forskellene mellem det præstationsorienterede og formueorienterede 

regnskabsparadigme kommer til udtryk på flere forskellige måder. For det første med hensyn til, 



Side 31 af 176 
 

hvad der opfattes som regnskabets primære formål, og hvilken vægt der lægges på de forskellige 

finansielle opgørelser. Disse forhold har betydning for, hvilken informationsværdi der tilskrives 

henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. For det andet med hensyn til de måleattributter, der 

lægges til grund for regnskabet. For det tredje er der forskel på, om regnskabet er bagudrettet eller 

fremadrettet. Det præstationsorienterede regnskab er grundlæggende bagudrettet, idet det tilstræber 

at vise økonomiske transaktioner til historiske kost- og salgspriser. Det formueorienterede regnskab 

er grundlæggende fremadrettet, idet det tilstræber at vise virksomhedens nettoaktiver på 

balancedagen til dagsværdi. Vi vil i det følgende kort redegøre for disse forskelle. 

Ifølge det præstationsorienterede regnskabsparadigme er det primære formål med regnskabet at vise 

resultatet for en række økonomiske transaktioner i en afgrænset periode. Elling (2010) beskriver det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme på følgende måde: "Hovedproblemstillingen består i at 

måle en periodes overskud på grundlag af det ressourceforbrug, som er medgået til at skabe 

periodens indtægter" (Elling 2010, s. 42). Det præstationsorienterede regnskabsparadigme 

fokuserer derfor på resultatopgørelsen som den primære finansielle opgørelse og balancen som en 

afledt opgørelse. Balancen opfattes som en opgørelse af periodens uforbrugte ressourcer, der kan 

overføres til brug i den efterfølgende periode (Elling 2010, s. 123). Økonomiske transaktioner måles 

som udgangspunkt til historiske kost- og salgspriser (Elling 2010, s. 97-98), hvilket understøtter 

formålet med regnskabet, nemlig at måle resultatet af en række økonomiske transaktioner i en 

afgrænset periode. Elling (2010) betegner disse de præstationsorienterede måleattributter (Elling 

2010, s. 140). 

Ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme er det primære formål med regnskabet at vise en 

virksomheds nettoaktiver på en bestemt balancedag. Virksomhedens nettoaktiver består af 

virksomhedens samlede økonomiske ressourcer - aktiver, fratrukket fordringer i disse ressourcer - 

passiver. Det formueorienterede regnskabsparadigme fokuserer derfor på balancen som den 

primære finansielle opgørelse og resultatopgørelsen som en afledt opgørelse (Elling 2010, s. 139). 

Ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme skal regnskabet således først og fremmest 

afspejle virksomhedens aktiver og fordringer i disse aktiver. Disse aktiver og forpligtelser afspejles 

i balancen. Sekundært skal regnskabet afspejle periodens ændringer i disse virksomhedernes 

nettoaktiver. Disse ændringer afspejles i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen opfattes som en 

opgørelse af værdiændringer i balancen for en afgrænset periode (Elling 2010, s. 139). 

Resultatopgørelsen viser med andre ord kilderne til periodens ændringer i virksomhedens 
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nettoaktiver. Økonomiske ressourcer måles ideelt set til dagsværdi svarende til markedspris, 

alternativt til kapitalværdi (Elling 2010 s. 141), hvilket understøtter regnskabets primære formål, 

nemlig at måle virksomhedens nettoaktiver på balancedagen. Elling (2010) betegner disse de 

værdiorienterede måleattributter (Elling 2010, s. 141).  

3.2.3 Den perfekte balance ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme 

De værdiorienterede måleattributter er ikke knyttet til aktivets værdi som sådan, men til de 

pengestrømme aktivet kan generere. Til forskel fra de præstationsorienterede måleattributter måler 

de værdiorienterede måleattributter de fremtidige pengestrømme, et aktiv forventes at generere, 

ikke hvad aktivet har kostet at anskaffe. Et aktivs dagsværdi svarer således til de forventede 

fremtidige pengestrømme, aktivet kan generere, enten ved salg, indfrielse (i tilfælde af fordringer) 

eller ved udnyttelse i virksomhedens drift. Tilsvarende for forpligtelser. Dagsværdien af en fordring 

er ikke knyttet til gældens nominelle værdi på balancetidspunktet, men til de fremtidige 

pengestrømme, der skal til for at indfri fordringen (Elling 2010, s. 152). I den ideelle verden 

afspejler egenkapitalen i balancen derfor virksomhedens fundamentale værdi, fordi dagsværdien af 

virksomhedens nettoaktiver svarer til værdien af de fremtidige nettopengestrømme, som 

virksomheden kan generere. Som følge heraf vil den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen 

svare til markedsværdien af virksomheden, svarende til den fundamentale værdi af virksomheden. 

Elling (2010) skriver således: "Den perfekte balance måler altså umiddelbart virksomhedens værdi 

på aktiemarkedet" (Elling 2100, s. 157). Ændringer i virksomhedens nettoaktiver kan fortolkes som 

en ændring i virksomhedens fundamentale værdi. Resultatopgørelsen afspejler derfor ændringer i 

virksomhedens fundamentale værdi for en afgrænset periode. 

At den perfekte balance afspejler virksomhedens fundamentale værdi indebærer, at alle 

immaterielle aktiver er indregnet i balancen. I praksis er det mulig at observere store forskelle 

mellem den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen og virksomhedens markedsværdi. En af 

årsagerne til, at der for en given virksomhed er forskel mellem den regnskabsmæssige værdi af 

egenkapitalen og virksomhedens markedsværdi, er, at virksomheden har ikke-indregnede 

immaterielle aktiver. Der kan naturligvis tænkes mange andre faktorer, der bidrager til forskelle i 

virksomhedernes kursværdi og indre værdi, herunder aktiver der måles til kostpris. Immaterielle 

aktiver defineres i flere regnskabsmæssige begrebsrammer som aktiver uden fysisk substans. IASB 

definerer et immaterielt aktiv således: "An intangible asset is an identifiable non-monetary asset 

without physical substance" (IAS 38.8). Karakteristisk for en lang række af disse immaterielle 



Side 33 af 176 
 

aktiver er, at de oparbejdes internt i virksomheden. Eksempler på sådanne internt oparbejdede 

immaterielle aktiver er værdien af varemærker, kundelister, kompetencer hos medarbejdere, viden 

osv. Disse aktiver udvikles blandt andet i forbindelse med forskningsaktiviteter, markedsføring og 

uddannelse. For nogle typer af virksomheder udgør disse aktiver en væsentlig del af virksomhedens 

værdi. For videnstunge virksomheder vil immaterielle aktiver udgøre langt størstedelen af 

virksomhedens samlede aktiver. Både årsregnskabsloven, de internationale regnskabsstandarder 

IFRS samt mange andre regnskabsmæssige begrebsrammer indeholder forbud mod indregning af 

internt oparbejdede immaterielle aktiver. Vi vil gennemgå reglerne for indregning af immaterielle 

aktiver under IFRS i kapitel 4. Ikke-indregnede immaterielle aktiver kan for disse virksomheder 

forklare en stor del af forskellen mellem virksomhedernes markedsværdi og indre værdi, og i den 

rene teoretiske model forklarer ikke-indregnede immaterielle aktiver per definition forskelsværdien. 

3.2.4 Særligt om goodwill 

Som vi vil redegøre for i kapitel 4, skal der i forbindelse med en virksomhedssammenslutning 

foretages en allokering af købssummen på samtlige identificerbare overtagne aktiver - også aktiver, 

der ikke tidligere har været indregnet (IAS 36.10-36.13). Der skal således ske indregning af disse 

ikke tidligere indregnede immaterielle aktiver i form af kundekontrakter, varemærker osv. Den del 

af købesummen, der overstiger værdien af de identificerbare aktiver, indregnes som goodwill. 

Goodwill svarer således til den merpris, som den overtagende virksomhed er villig til at betale for 

den overtagede virksomhed, og som ikke kan henføres til identificerbare aktiver, herunder også 

immaterielle aktiver som kundelister og varemærker. Der er således en vanskelighed forbundet 

med, hvordan goodwill kan forstås som et aktiv. Det er svært at fastslå, hvad goodwill udgøres af, 

og hvilke fremtidige økonomiske fordele, goodwill afspejler. Goodwill er svært at definere positivt, 

uden blot at henvise til måden, hvorpå goodwill opgøres.  

Goodwill er ikke et selvstændigt aktiv. I forbindelse med en købesumsallokering skal goodwill 

henføres til pengestrømsgenererende enheder i virksomheden, det vil sige til grupper af aktiver, der 

udgør en selvstændig pengestrømsgenererende enhed. Goodwill kan således ikke forstås som et 

selvstændigt aktiv, men skal ses i sammenhæng med en gruppe af aktiver, der udgør en selvstændig 

pengestrømsgenererende enhed.  
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3.2.5 IAS 36-nedskrivninger: ændringer i fundamental værdi? 

I kapitel 4 gennemgås i detaljer reglerne i IAS 36 for nedskrivning af anlægsaktiver. Da det netop er 

nedskrivninger af aktiver efter IAS 36, der er genstand for vores undersøgelse, vil vi i det følgende 

give en kort teoretisk redegørelse for regnskabsmæssige nedskrivninger af disse aktiver, og hvordan 

disse nedskrivninger skal fortolkes.  

Vi har i det ovenstående redegjort for, at balancen ifølge det formueorienterede 

regnskabsparadigme afspejler de forventede fremtidige pengestrømme, som virksomheden kan 

generere. I den rene teoretiske model afspejler virksomhedens nettoaktiver således de fremtidige 

nettopengestrømme, som virksomheden kan generere, svarende til virksomhedens fundamentale 

værdi. En regnskabsmæssig nedskrivning af aktiver afspejler en værdiforringelse af aktiver. En 

nedskrivning foretages, når aktivets genindvindingsværdi er lavere end den bogførte værdi af 

aktivet. Det vil sige, at værdien af de forventede fremtidige pengestrømme, som aktivet kan 

generere, er lavere end den bogførte værdi af aktiver. En nedskrivning afspejler derfor en reduktion 

af virksomhedens nettoaktiver, det vil sige de forventede fremtidige pengestrømme, som 

virksomheden som helhed kan generere. En regnskabsmæssig nedskrivning af aktiver er, alt andet 

lige, et udtryk for en ændring i virksomhedens fundamentale værdi. Da markedsværdien af en 

virksomhed afspejler investors opfattelse af virksomhedens fundamentale værdi, må en 

regnskabsmæssig nedskrivning derfor forventes at påvirke aktiemarkedet negativt. 

Det er på den anden side ikke nødvendigvis rimeligt at forvente, at der i regnskabet er indregnet 

nedskrivninger, når virksomheden over en længere periode har oplevet en negativ kursudvikling på 

aktiemarkedet. Som vi har redegjort ovenfor, er der en lang række internt oparbejdede immaterielle 

aktiver, som ikke kan indregnes. For nogle typer af virksomheder udgør disse immaterielle aktiver 

en væsentlig del af virksomhedens samlede aktiver, for eksempel virksomheder i 

medicinalindustrien. En negativ kursudvikling kan således vedrøre netop disse ikke-indregnede 

immaterielle aktiver. En negativ kursudvikling kan eksempelvis vedrøre en værdiforringelse af 

virksomhedens brand, forskningsprojekter eller lignende. Sammenhængen mellem 

regnskabsmæssige nedskrivninger af aktiver og fluktuationer i markedsværdien af en virksomhed 

må derfor antages at være stærkere for virksomheder, hvor forholdet mellem kursværdi og indre 

værdi er tæt på en. Omvendt må sammenhængen antages at være svagere for virksomheder, hvor 

forholdet mellem kursværdi og indre værdi er langt fra en.  
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3.2.6 Paradigmerne i praksis 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme og det formueorienterede regnskabsparadigme er 

teoretiske modeller. Den gældende regnskabsregulering (IFRS, årsregnskabsloven etc.) er hverken 

rendyrket præstationsorienteret eller formueorienteret. Der kan dog spores nogle tendenser i den 

måde, regnskabsreguleringen har udviklet sig på gennem de senere år, særligt i Europa i forbindelse 

med implementeringen af IFRS for alle børsnoterede virksomheder. Elling skriver således: "I de 

senere år har den nationale og internationale regnskabslovgivning gennemløbet et paradigmeskift 

fra det præstationsorienterede til det formueorienterede paradigme" (Elling 2010, s. 79). I praksis 

er der tale om hybrider mellem de to paradigmer. Udgangspunktet for måling af en række aktiver er 

således fortsat den historiske kostpris. Eksempler herpå er varebeholdninger og materielle og 

immaterielle anlægsaktiver. For andre aktiver er udgangspunktet dagsværdi, eksempelvis 

forskellige typer af finansielle aktiver. Hertil kommer, at for en lang række virksomheder, særligt 

videnstunge virksomheder, kan der observeres store forskelle mellem kursværdi og indre værdi, og 

som vi har været inde på ovenfor, er der en lang række internt oparbejdede immaterielle aktiver, 

som der er forbud mod at indregne.  

Regnskaber for nogle typer virksomheder vil i højere grad end andre være i overensstemmelse med 

de teoretiske modeller. Graden af overensstemmelse med de teoretiske modeller vil med andre ord 

variere fra virksomhed til virksomhed og afhænge af, hvilke typer af aktiver virksomheden råder 

over. Eksempelvis vil regnskaber for salgs- og produktionsvirksomheder med store materielle 

anlægsaktiver og varebeholdninger i højere grad være baseret på præstationsorienterede 

måleattributter. Modsat vil regnskaber for finansielle virksomheder med store beholdninger af 

børsnoterede værdipapirer og fordringer målt til dagsværdi i højere grad være baseret på 

formueorienterede måleattributter. Endeligt vil videnstunge og forskningsbaserede virksomheder, 

som eksempelvis medicinalvirksomheder, typisk have væsentlige ikke-indregnede immaterielle 

aktiver. 

3.2.7 Sammenfatning 

Vi har i det ovenstående redegjort for de centrale forskelle mellem det præstationsorienterede og 

formueorienterede regnskabsparadigme. Ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme svarer 

de regnskabsmæssige nettoaktiver - det vil sige egenkapitalen, ideelt set til værdien af fremtidige 

nettopengestrømme. Regnskabsmæssig nedskrivning af balanceværdier er et udtryk for en reduktion 



Side 36 af 176 
 

af virksomhedens nettoaktiver, og dermed, ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme, de 

forventede fremtidige pengestrømme. 

Vi har endvidere set, at den gældende regnskabsregulering ikke er i overensstemmelse med hverken 

den formueorienterede eller præstationsorienterede model, men snarere er en hybrid af de teoretiske 

modeller, der bygger på både formueorienterede og præstationsorienterede måleattributter. Den 

teoretiske model, som hypoteserne i kapitel 5 er udledt af, er derfor ikke fuldt ud repræsentativ for 

det data, som undersøges.   

3.3 Markedseffektivitet 
I det ovenstående har vi redegjort for det teoretiske udgangspunkt for regnskabsaflæggelsen. I dette 

afsnit vil vi analysere og diskutere det teoretiske grundlag for vores empiriske undersøgelse. Med 

udgangspunkt i den eksisterende litteratur vil vi for det første diskutere, i hvor høj grad 

værdirelevans- og begivenhedsstudier bygger på en forudsætning om markedseffektivitet. Denne 

diskussion indebærer en analyse af, hvad der indenfor rammerne af forskellige metoder forstås ved 

begrebet markedseffektivitet. Derefter vil vi diskutere i hvor høj grad, denne antagelse er rimelig. 

Grundlaget for at drage konklusioner indenfor aktiemarkedsbaseret regnskabsforskning er 

aktiemarkedet og investors værdiansættelse af virksomheder afspejlet i aktiekurserne. I 

begivenhedsstudier bruges udviklingen i aktiekurserne omkring en begivenhed som udtryk for 

investors reaktion på den pågældende begivenhed. I værdirelevansstudier bruges aktiekurserne som 

målestok for, om regnskabstal afspejler relevant information for investor. Værdiansættelsen på 

aktiemarkedet sker på baggrund af informationer om økonomiske begivenheder og 

virksomhedernes økonomiske præstationer, som er tilgængelig for investor. Disse informationer 

kan være finansielle informationer i standardiserede formater så som regnskaber, men også alle 

andre kvantitative og kvalitative informationer, som investor har adgang til via andre medier. 

Spørgsmålet om et effektivt marked er umiddelbart et spørgsmål om i hvor høj grad 

markedsværdien af en virksomhed på et givent tidspunkt afspejler virksomhedens fundamentale 

værdi, og hvor hurtigt aktiemarkedet tilpasser sig ny og relevant information. Dette spørgsmål 

udgør i sig selv et helt forskningsområde. Inden for den kapitalmarkedsbaserede regnskabsforskning 

er dette spørgsmål således blevet undersøgt på forskellige måder blandt andet ved at undersøge om 

og i givet fald hvor hurtigt aktiemarkedet reagerer på offentliggørelse af kursfølsomme 

informationer. Dette forhold er naturligvis en funktion med mange forhold. Markedseffektiviteten, 

det vil sige aktiemarkedets evne til løbende at afspejle virksomheders fundamentale værdi, er blandt 
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andet en funktion af dels kvalitet, relevans, pålidelighed og nøjagtighed af de finansielle 

informationer, som er tilgængelig for investor. Dernæst er markedseffektiviteten en funktion af 

investors reaktion på tilgængelig finansiel information, herunder hvorvidt investor reagerer 

rationelt, hvor hurtigt investor reagerer, og om investor forholder sig til al relevant og tilgængelig 

finansiel information. Derudover er markedseffektiviteten en funktion af den relevante information, 

der ikke er tilgængelig for investor. Der kunne tænkes mange flere forhold, der er bestemmende for 

markedseffektiviteten. Nedenfor vil vi komme ind på markedseffektivitets-teorien, der skelner 

mellem graden af oplysninger indarbejdet i aktiekurserne.  

3.3.1 Forudsætningen om markedseffektivitet i værdirelevansstudier 

Et 100 % effektivt aktiemarked er ikke generelt en forudsætning for at lave aktiemarkedsbaseret 

regnskabsforskning. Ikke alle typer aktiemarkedsbaseret regnskabsforskning bygger på en 

forudsætning om et effektivt aktiemarked. Inden for værdiansættelseslitteraturen er udgangspunktet, 

at kapitalmarkedet ikke er 100 % effektivt. Fundamentalanalysen går ud på at nå frem til en værdi 

af virksomheden og vurdere, om virksomhedens værdi er over- eller undervurderet på markedet. 

Indenfor den forskning der beskæftiger sig med markedseffektivitet er forudsætningen om et 100 % 

effektivt marked selve genstanden for undersøgelsen. Vi vil komme nærmere ind på denne 

forskning nedenfor og på nogle af de resultater, som denne forskning er nået frem til. I det følgende 

vil vi diskutere, om et effektivt aktiemarked er en forudsætning for den del af den 

aktiemarkedsbaserede regnskabsforskning, der beskæftiger sig med værdirelevansstudier. I 

værdirelevansstudier bruges aktiekurserne som målestok for, om regnskabstal afspejler relevant 

information for investor. Dette giver umiddelbart anledning til en række problemstillinger i relation 

til spørgsmålet om markedseffektivitet. For det første hvad der egentlig forstås ved begrebet 

markedseffektivitet. For det andet i hvor høj grad disse studier bygger på en forudsætning om 

markedseffektivitet, og for det tredje i hvor høj grad det er rimeligt at antage, at markedet er 

effektivt. 

I hvor høj grad værdirelevansstudier bygger på en forudsætning om markedseffektivitet er blevet 

diskuteret i litteraturen. Der er med andre ord ikke noget entydigt svar herpå, og ikke alle studier 

tager forholdet op til diskussion. Endvidere er der heller ikke nogen entydig definition af, hvad der 

forstås ved begrebet markedseffektivitet.  

Hos Stenheim (2012) er udgangspunktet, at værdirelevansstudier bygger på en forudsætning om 

markedseffektivitet: "… the value-relevance methodology is generally based on the assumption of 
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marked efficiency" (Stenheim 2012, s. 76). Der er dog ikke hos Stenheim (2012) tale om en 

forudsætning om 100 % markedseffektivitet. Som vi vil komme ind på nedenfor, skelnes der i 

teorien mellem forskellige grader af markedseffektivitet. Stenheim henviser til Holthausen og Watts 

(2001), der fremfører at: "... it is necessary for all the [value relevance] studies to assume at least 

that capital markets are reasonably efficient. Otherwise the stock prices would not be good 

estimates of variables of interest or good benchmarks of standard setting." (Holthausen og Watts 

2001, s. 18). Hos Holthausen og Watts (2001) er en vis grad af markedseffektivitet således en 

nødvendig forudsætning. Det fremgår ikke klart, hvad begrebet reasonably efficient her indebærer. 

Nedenfor vil vi som sagt komme ind på, hvordan man i teorien om markedseffektivitet skelner 

mellem forskellige grader af markedseffektivitet. Med udgangspunkt i teorien vil det være muligt at 

sige noget mere præcist herom. 

I Barth et al. (2001) diskuteres Holthausen og Watts synspunkt. Forfatterne opponerer mod det 

synspunkt, der fremføres hos Holthausen og Watts, nemlig at værdirelevansstudier bygger på en 

forudsætning om markedseffektivitet: "HW states that  value relevance research requires assuming 

market efficiency; it does not" (Barth et al. 2001, s. 24). I modsætning hertil fremfører Barth et al. 

det synspunkt, at markedseffektivitet ikke er en nødvendig forudsætning i værdirelevansstudier: 

"Value relevance research need only assume that share prices reflect investors' consensus beliefs." 

(Ibid).  Hos Barth et al. er det afgørende således ikke, hvorvidt kapitalmarkedet er effektivt eller ej. 

De mener med andre ord ikke at det er afgørende, om værdiansættelsen på aktiemarkedet afspejler 

en objektiv fundamental værdi af en virksomhed. Det afgørende er derimod, at kapitalmarkedet 

afspejler investors subjektive opfattelse af, hvad værdi af selskabet er.  

Vi skrev indledningsvist at spørgsmålet om et effektivt marked er et spørgsmål om, i hvor høj grad 

markedsværdien af en virksomhed på et givent tidspunkt afspejler virksomhedens fundamentale 

værdi. Det fremgår imidlertid af diskussionen i Bart et al.(2001), at det ikke er nok blot at spørge i 

hvor høj grad disse studier bygger på en forudsætning om markedseffektivitet, og i hvor høj grad er 

det rimeligt at antage, at markedet er effektivt. Spørgsmålet om markedseffektivitet er først og 

fremmest et spørgsmål om, hvad der forstås ved markedseffektivitet. Hos Barth et al.(2001) er det 

afgørende ikke, om markedet løbende afspejler ændringer i virksomhedens fundamentale værdi, 

men derimod om markedet afspejler investors subjektive opfattelse af denne værdi. I 

værdirelevansundersøgelser er spørgsmålet om markedseffektivitet et spørgsmål om, hvor godt er 

markedet til at afspejle investors opfattelse af virksomhedens værdi. Når man udfører 
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værdirelevansstudier er det derfor ikke nødvendigt, at antage at markedet er effektivt. Der er 

derimod nødvendigt at antage, at aktiekurserne afspejler investors subjektive opfattelse af 

virksomhedens værdi. 

3.3.2 Forudsætningen om markedseffektivitet i begivenhedsstudier 

I begivenhedsstudier bruges udviklingen i aktiekurserne omkring en begivenhed som udtryk for 

investors reaktion på den pågældende begivenhed. Inden for den aktiemarkedsbaserede 

regnskabsforskning kan der skelnes mellem mindst to forskellige måder at bruge 

begivenhedsstudier på. Én type begivenhedsstudier beskæftiger sig med at undersøge om markedet 

er effektivt. I disse typer studier er det teoretiske udgangspunkt at en bestemt begivenhed, det kan 

være offentliggørelsen af finansiel information, er relevant for investor, og markedseffektiviteten 

kan således undersøges ved at måle om, og hvor hurtigt markedet reagerer på den pågældende 

begivenhed. I disse typer studier er markedseffektivitet således ikke en forudsætning, men netop 

genstand for undersøgelsen og ved begrebet markedseffektivitet forstås den hastighed, hvormed 

markedet indarbejder ny og relevant information i markedsværdien. Ved et effektivt marked forstås 

et aktiemarked, der løbende afspejler al relevant information, og markedseffektiviteten kan måles 

ved at se på, om markedet reagerer som forventet på visse begivenheder. 

En anden type begivenhedsstudier undersøger om en bestemt type finansielle informationer 

indeholder ny og relevant information for investor. Disse typer studier kaldes information content 

studier. Nærværende undersøgelse er en sådan undersøgelse. Disse studier undersøger ikke om 

markedet er effektivt, men om visse begivenheder har betydning for investor. I disse typer 

begivenhedsstudier er det teoretisk udgangspunkt, at effekten af en begivenhed giver et rationel 

marked og umiddelbart vil blive indarbejdet i prisen, såfremt begivenheder indeholder ny og 

relevant information (MacKinlay 1997, s. 13). Det er således nødvendigt at antage en vis grad af 

markedseffektivitet for at kunne måle på, om en begivenhed har informationsindhold. I 

begivenhedsstudier er spørgsmålet om markedseffektivitet derfor et spørgsmål om, hvor hurtigt 

markedet indarbejder relevant information i markedsværdien, og i studier af en begivenheds 

informationsindhold er det nødvendigt at antage en vis grad af markedseffektivitet. Når man udfører 

begivenhedsstudier er det derfor nødvendigt at antage en vis grad af markedseffektivitet, det er ikke 

et krav at markedet er perfekt, med det er nødvendigt at markedet reagerer relativt hurtigt på 

kursfølsomme begivenheder. 
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3.4 Teorier om markedseffektivitet 
Spørgsmålet om markedseffektivitet er et teoretisk såvel som et empirisk spørgsmål. Vi vil i det 

følgende redegøre for Eugene Famas såkaldte markedsefficiens-hypotese og de teoretiske former 

for markedseffektivitet, der knytter sig til denne teori. Vi vil derefter beskrive nogle resultater af 

den empiriske forskning, der har undersøgt markedseffektiviteten på det danske aktiemarked. 

3.4.1 Markedsefficiens hypotesen 

Famas teori er hyppigt blevet brugt som teoretisk udgangspunkt for empiriske undersøgelser af 

markedseffektiviteten. De fleste empiriske undersøgelser af markedseffektiviteten på det danske 

aktiemarked tager udgangspunkt i Famas markedsefficiens hypoteser. I Fama (1970) opstilles tre 

hypoteser om markedseffektiviteten. Den empiriske forskning har siden hen på forskellige måder 

forsøgt at be- eller afkræfte disse hypoteser på forskellige markeder herunder det danske 

aktiemarked.  

Fama (1970) skelner i sin teori om markedseffektivitet mellem forskellige grader af 

markedseffektivitet. Forskellen i de forskellige grader af markedseffektivitet er en funktion af 

mængden og typen af de informationer, der er afspejlet i markedsværdien samt af, hvor hurtigt 

markedet er til at indarbejde ny information i aktiekurserne. Fama betegner de forskellige 

markedseffektivitetsniveauer: markedseffektivitet i svag form, i semi-stærk form og i stærk form. 

Den stærkeste form for markedseffektivitet er et marked, hvori alle relevante informationer, det vil 

sige både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte kursfølsomme informationer, er afspejlet i 

markedsværdien. Fama opstiller en række forudsætninger, som skal være opfyldt for, at der er tale 

om et effektivt marked i stærk form. Den første forudsætning er en forudsætning om et fravær af 

transaktionsomkostninger, afgifter eller skatter. Den anden forudsætning er, at al relevant 

information er omkostningsfrit tilgængelig for alle. Den tredje forudsætning er, at alle aktører på 

markedet agerer rationelt og nyttemaksimerende. Fama understreger selv, at markedseffektivitet i 

stærk form ikke kan eksistere. Da markedet ikke kan afspejle al relevant information, fordi nogle 

informationer ikke offentliggøres, vil markedet derfor aldrig være effektivt i stærk form.   

Ved markedseffektivitet i semi-stærk form forstås et aktiemarked, hvor aktiekurserne afspejler 

tidligere kurser og al tidligere offentliggjort relevant information, og løbende umiddelbart tilretter 

sig efter ny information. Dette betyder, at priserne hurtigt reguleres når der offentliggøres nye 
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kursfølsomme informationer. Ved et semi-stærkt markedseffektivitetsniveau afspejler aktiekurserne 

derfor hele tiden al offentlig tilgængelig information.  

Ved markedseffektivitet i svag form forstås et aktiemarked, hvor aktiepriserne afspejler tidligere 

kurser og den information, der har været med til at danne disse, det vil sige alle historiske 

oplysninger. Nye informationer indarbejdes kun langsomt i kursen. Modsat den semi-stærke form er 

alle tilgængelige informationer altså ikke indarbejdet i kursen. 

Ovenstående markedsefficiens hypoteser er blevet debatteret blandt både investorer og i 

forskningen. Den del af den aktiemarkedsbaserede regnskabsforskning, der beskæftiger sig med 

spørgsmålet om markedseffektivitet, giver ikke noget entydigt svar på, hvor effektivt 

kapitalmarkedet er. I det følgende vil vi redegøre for nogle af de empiriske resultater af 

undersøgelser, der er udarbejdet af det danske aktiemarked. 

3.4.2 Empiriske undersøgelser af det danske aktiemarked 

Da forudsætningerne for det perfekte marked åbenlyst ikke er til stede, er hypotesen om 

markedseffektivitet i stærk form heller ikke blevet undersøgt empirisk. En række studier har 

imidlertid undersøgt hypoteserne om markedseffektivitet i semi-stærk og svag form på det danske 

aktiemarked. Overordnet set er resultaterne blandede, og der er ikke noget entydigt svar på, hvor 

stærk markedseffektiviteten er på det danske marked. 

Der har været relativt få undersøgelser af hypotesen om markedsefficiens i svag form på det danske 

aktiemarked. Jennergren og Toft-Nielsen (1977) konkluderede i en undersøgelse baseret på 15 

selskabers aktiekurser i perioden 1973-1975, at de historiske kurser ikke kunne anvendes til at 

forudsige de fremtidige kurser. Undersøgelsen afviser dermed hypotesen om, at det danske 

aktiemarked var effektivt i svagform (Jennergren og Toft-Nielsen, 1977). I Sørensen (1982) og 

Svart og Camp (1990) kommer forfatterne frem til det samme resultat. Der er således ikke resultater 

i litteraturen til at understøtte hypotesen om svag markedsefficiens på det danske marked. 

I modsætning hertil har der været flere undersøgelser, der har testet hypotesen om semi-stærk 

markedsefficiens på det danske aktiemarked. Blandt de nyeste undersøgelser er Thinggaard et al. 

(1999) og Sponholtz (2004). Disse undersøgelser når imidlertid frem til modstridende resultater. I 

Sponholtz (2004) afkræftes hypotesen om markedsefficiens i en semi-stærk form på det danske 

marked. Undersøgelsen er struktureret som et begivenhedsstudie. Hypotesen forkastes på den 

baggrund, at der ikke kunne etableres den forventede sammenhæng mellem det overnormale afkast 
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og offentliggørelsen af kursfølsomme informationer. Sponholtz observerer et positiv overnormalt 

afkast i forbindelse med offentliggørelse af både positive og negative informationer. I modsætning 

til Sponholtz (2004) finder Thinggaard et al. (1999) til gengæld, at der var et effektivt marked i 

semi-stærk form. Undersøgelsen er også her struktureret som et begivenhedsstudie. Hypotesen 

bekræftes på den baggrund, at aktiemarkedet i perioden 1993 til 1997 reagerede efter forventningen 

på offentliggørelsen af kursfølsomme informationer (Thinggaard et al. 1999). 

3.4.2.1 Sammenfatning 

Som vi har fremført i afsnit 3.3.2 er det i forbindelse med begivenhedsstudier nødvendigt at antage 

en vis grad af markedseffektivitet svarende til markedseffektivitet i semi-stærk form, det vil sige en 

antagelse om, at markedet reagerer relativt hurtigt på kursfølsomme begivenheder og indarbejder 

disse i markedsværdien. Som vi har redegjort for i afsnit 3.4. giver de empiriske undersøgelser af 

markedseffektiviteten ikke et entydigt svar på, hvorvidt det danske aktiemarked er effektivt i semi-

stærk form. Denne antagelse er hverken klart afvist eller bevist. Der er derfor en vis usikkerhed 

forbundet med denne antagelse. 
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4 Den regnskabsmæssige behandling af værdiforringede aktiver efter IAS 36 
Denne undersøgelse omfatter danske børsnoterede virksomheder i perioden 2008-2012. Dette afsnit 

indeholder en redegørelse for den regnskabsmæssig behandling af værdiforringede aktiver efter 

reglerne i IAS 36, der siden 2005 har fundet anvendelse for danske børsnoterede virksomheder. 

4.1.1 Regnskabsregulering for børsnoterede selskaber i Danmark 

Regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber i EU-lande er reguleret fra centralt hold i EU. 

Danske børsnoterede selskaber har i lighed med børsnoterede selskaber i de øvrige EU-lande, efter 

vedtagelsen af EU-forordningen 1606/2002, skullet aflægge koncernregnskab efter IFRS for 

regnskabsår, der startede 1. januar 2005 eller senere (EU Forordning 1606/2002 artikel 4). 

Derudover har danske virksomheder, der har børsnoterede gældsinstrumenter, siden 2007 også 

skullet aflægge koncernregnskab efter IFRS. 

IFRS-regnskabsstandarderne udarbejdes af IASB, som er et international og uafhængig organ. 

Standarderne er først gældende for børsnoterede selskaber indenfor EU, når standarderne er 

godkendt og vedtaget af EU. EU foretager en godkendelse af de enkelte standarder der er udarbejdet 

af IASB. Standarderne godkendes kun i det omfang de opfylder forordningens grundlæggende krav 

til gennemsigtighed, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed, som der kræves af regnskabet 

for at træffe økonomiske afgørelser for at vurdere ledelsen (EU forordning 1606/2002 artikel 2). 

Udover kravene i IFRS skal koncernregnskaber for børsnoterede selskaber i Danmark i henhold til 

IFRS bekendtgørelsen overholde en række specifikke danske krav, som blandt andet omfatter krav 

til en ledelsesberetning, indsendelse af regnskab til Erhvervsstyrelsen og underskrift på regnskabet 

(Bekendtgørelsen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet 

af årsregnskabsloven, § 3 stk. 2).  

4.1.2 Opbygningen af IFRS 

De enkelte IFRS-standarder er baseret på IASBs regnskabsmæssige begrebsramme Conceptual 

Framework for Financial Reporting. Begrebsrammen beskriver de grundlæggende formål og krav 

til et regnskab, og udgør således et fundament for de enkelte standarder. Begrebsrammen indeholder 

en række grundlæggende principper for indregning og måling. De grundlæggende principper i 

IASBs regnskabsmæssige begrebsramme er periodiseringsprincippet og going concern 

forudsætningen, det vil sige, at regnskabet er aflagt under forudsætning af, at selskabet fortsætter 

driften i en periode på 12 måneder fra balancedagen. Derudover indeholder begrebsrammen fire 
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grundlæggende kvalitative krav til regnskabet: forståelighed, relevans, pålidelighed og 

sammenlignelighed (IFRS begrebsrammen, § 24). Alle ovenstående elementer er grundlæggende 

forudsætninger for at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling, og 

dermed et grundlag for at interessenter kan basere økonomiske beslutninger på baggrund af 

regnskabet. 

4.2 Relevante IFRS standarder 
Vi vil i det følgende hovedsageligt fokusere på IAS 36. Standarden omhandler nedskrivning af 

værdiforringede aktiver, og standardens anvendelsesområde omfatter en række immaterielle, 

materielle og finansielle aktiver. Indledningsvist vil vi kort redegøre for hvilke aktiver, der er 

omfattet af standarden, og den regnskabsmæssige behandling af disse aktiver. Formålet er ikke at 

give en fuldstændig gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af disse aktiver, men 

derimod kort at redegøre for hvilke standarder, der regulerer indregning og måling af de 

pågældende aktiver, redegøre for definition af pågældende aktiver samt redegøre for forskellige 

typer af de forskellige aktiver.   

Standardens anvendelsesområde er afgrænset negativt og omfatter alle aktivgrupper på nær (IAS 

36.2): 

• Lager 

• Igangværende arbejde 

• Udskudt skat 

• Aktiver vedrørende personalegoder efter IAS 19 

• Bygninger målt til dagsværdi efter IAS 40 

• Biologiske aktiver efter IAS 41 

• Aktiver vedrørende forsikringskontrakter efter IFRS 4 

• Aktiver som ejes med henblik på salg efter IFRS 5 

• Finansielle aktiver som omfattet af IAS 39 
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Standarden omfatter således følgende typer af aktiver: 

• Goodwill 

• Immaterielle anlægsaktiver 

• Materielle anlægsaktiver 

• Kapitalandele i associerede virksomheder  

• Kapitalandele i joint ventures 

• Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets regnskab, når de måles til kostpris 

Vi vil i det følgende ikke komme ind på den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i 

dattervirksomheder i moderselskabets regnskab. Kapitalandelene vil være elimineret i 

koncernregnskabet og nedskrivninger heraf vil derfor ikke påvirke koncernregnskabet.  

4.2.1 Goodwill 

Den regnskabsmæssige behandling af goodwill er reguleret i IFRS 3. Goodwill defineres som et 

aktiv, der opstår i forbindelse med en virksomhedssammenslutning (IFRS 3 Appendix A). I 

forbindelse med en virksomhedssammenslutning skal der foretages en allokering af købssummen på 

samtlige identificerbare overtagne aktiver - også aktiver, der ikke tidligere har været indregnet 

(IFRS 3.10 - 3.13). Der skal således ske indregning af disse ikke tidligere indregnede immaterielle 

aktiver i form af kundekontrakter, varemærker osv. Den del af købesummen, der overstiger værdien 

af de identificerbare aktiver, indregnes som goodwill. Goodwill svarer således til den merpris, som 

den overtagende virksomhed er villig til at betale for den overtagede virksomhed, og som ikke kan 

henføres til identificerbare aktiver herunder også immaterielle aktiver.  

Da definitionen på goodwill er, at aktivet er opstået i forbindelse med virksomhedssammenslutning, 

udelukker standarden indregning af intern oparbejdet goodwill. 

Goodwill måles ved første indregning til dagsværdi. Dagsværdien kan opgøres på to måder, der 

giver forskellige værdier: 

• Dagsværdien beregnes som købsprisen med tillæg af dagsværdien af minoritetsinteresser 

fratrukket identificerbare nettoaktiver; eller  

• købsprisen fratrukket værdien af de overdragede nettoaktiver (IFRS 3.32).  

Den første metode giver en højere værdi af goodwill. Den del af goodwill'en der vedrører 

minoritetsinteresser bogføres med modpost på egenkapital som minoritetsinteresser. 
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Som følge af at goodwill er et uidentificerbart immaterielt aktiv, er aktiver ligeledes uden definerbar 

levetid. Dermed kan der ikke foretages systematisk afskrivning af aktivet. I stedet skal der foretages 

en årlig nedskrivningstest, jævnfør IAS 36, samt når der er indikationer på værdiforringelse (IAS 

36.107 og 36.108).  

4.2.2 Andre immaterielle anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige behandling af immaterielle anlægsaktiver er reguleret i IAS 38. Et 

immaterielt aktiv defineres som et identificerbart ikke-monetært aktiv uden fysisk substans (IAS 

38.08). For at der kan ske indregning af immaterielle aktiver, skal aktiver opfylde den generelle 

definition på et aktiv i henhold til den regnskabsmæssige begrebsramme, det vil sige, at aktivet kan 

identificeres, selskabet har kontrol over aktivet, og det er sandsynligt, at aktivet vil generere 

fremtidige pengestrømme (IAS 38.11 - 38.17).  

Et immaterielt aktiv vil på den baggrund oftest være et af de følgende (Fedders og Steffensen 2009, 

34.1.1): 

• Rettigheder 

• Produkt-/konceptdesignrettigheder 

• Kendetegnsrettigheder 

• Vidensbaserede aktiver 

• Kontraktlige rettigheder 

En række ressourcer kan imidlertid ikke indregnes i balancen som et immaterielt aktiv. Derimod 

skal omkostninger relateret hertil udgiftsføres i det år omkostningerne er afholdt. Dette gælder 

opstartsomkostninger, omkostninger til oplæring, reklameomkostninger samt omkostninger til 

flytning eller omstrukturering (IAS 38.69). Standarden indeholder forbud mod indregning af disse 

omkostninger som et aktiv i balancen. 

Immaterielle aktiver kan både være købt eller internt oparbejdet. Værdiansættelsen af internt 

oparbejdet immaterielle aktiver er forbundet med stor usikkerhed, og det er sandsynligvis grunden 

til, at standarden har særlig fokus på internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver. 
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Følgende internt oparbejdet immaterielle aktiver må ikke indregnes i balancen, heller ikke selvom at 

de overholder indregningskriterierne (IAS 38.63): 

• Varemærker 

• Avisnavn 

• Udgivelsestitler 

• Kundelister og lign. 

Immaterielle aktiver måles ved første indregning til kostpris (IAS 38.74). Såfremt der er tale om 

internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver, kan lønomkostninger og eventuelle afskrivninger 

på rettigheder, der direkte kan henføres til aktivet, tillægges aktivets kostpris (IAS 38.66). 

Standarden indeholder ikke mulighed for at indregne yderligere omkostninger til kostprisen på et 

immateriel aktiv, og man kan ikke længere indregne interne omkostninger, når aktivet er bragt i den 

stand, der oprindeligt var hensigten.  

Den efterfølgende måling af immaterielle anlægsaktiver behandles forskelligt, efter om aktivet har 

en definerbar levetid eller ej. For alle typer immaterielle aktiver finder bestemmelserne i IAS 36 

omkring nedskrivning af værdiforringede aktiver anvendelse. 

Den efterfølgende måling af aktiver med en definerbar levetid kan behandles på to måder. Enten 

skal aktivet måles til kostpris med fradrag for af- og nedskrivninger, ellers kan man for en 

aktivgruppe vælge, at målingen skal ske til omvurderet værdi med fradrag for af- og nedskrivninger. 

For at anvende omvurderet værdi er det et krav, at man kan måle dagsværdien pålideligt. Hvis en 

omvurdering af aktivets værdi resulterer i en nedskrivning af aktivet, skal nedskrivningen føres via 

resultatopgørelsen, medmindre en tidligere opskrivning er ført via egenkapitalen. En opskrivning af 

aktivets værdi skal føres via egenkapitalen, medmindre en tidligere modsvarende nedskrivning er 

ført via resultatopgørelsen (IAS 38.85 og 38.86). 

Afskrivningerne skal foretages systematisk over aktivets levetid og afspejle den løbende 

værdiforringelse, og såfremt der er indikationer på værdiforringelse, skal aktivet underkastets 

nedskrivningstest efter IAS 36 (IAS 38.110). 

For immaterielle anlægsaktiver uden en definerbar levetid skal den efterfølgende måling foretages 

til enten kostpris fratrukket nedskrivninger eller til omvurderet værdi. Der skal årligt foretages 

nedskrivningstest for denne type aktiver (IAS 38.108).  
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4.2.3 Materielle anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver reguleres i IAS 16. Materielle 

anlægsaktiver defineres som fysiske aktiver, som ejes med henblik på produktionen, distributionen, 

udlejning eller administrative formål, og som forventes at anvendes i mere end en regnskabsperiode 

(IAS 16.6). 

Materielle anlægsaktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at det vil generere fremtidige 

pengestrømme, og aktives værdi kan måles pålideligt. Materielle aktiver måles ved første 

indregning til kostpris (IAS 16.15). 

I kostprisen indgår, udover prisen for selve aktivet, ligeledes omkostninger afholdt til at bringe 

aktivet i en stand, så det kan anvendes i selskabet samt eventuelle omkostninger, der skal afholdes i 

forbindelse med ophør af anvendelse af aktivet (IAS 16.16). 

Den efterfølgende måling kan ligesom ved immaterielle anlægsaktiver foretages enten til kostpris 

med fradrag for af- og nedskrivninger eller til omvurderet værdi (IAS 16.29). Afskrivningerne skal 

foretages systematisk over aktivets levetid (IAS 16.50) og scrapværdier samt aktivets levetid skal 

revurderes årligt i forbindelse med årsafslutningen (IAS 16.51). 

Standarden giver også mulighed for at indregne egenfremstillede anlægsaktiver. Kostprisen på 

egenfremstillede anlægsaktiver svarer til de omkostninger, som selskabet har afholdt i forbindelse 

med fremstillingen af aktivet, og som kan henføres direkte til fremstillingen.  

4.2.4 Kapitalandele i associeret selskaber  

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i associerede virksomheder reguleres i IAS 28. 

Associerede selskaber defineres som selskaber, hvor investor har mulighed for at udøve en 

betydelig, men ikke bestemmende, indflydelse, og hvor der ikke er tale om joint ventures (IAS 

28.2).  

Kapitalandele i associerede selskaber måles ved første indregning til kostpris, og måles 

efterfølgende til indre værdi. Indre værdis metode indebærer, at kapitalandelen måles til investors 

andel af selskabets nettoaktiver (IAS 28.2). Dette betyder i praksis, at kapitalandelen årligt bliver 

reguleret med investors del af årets resultat fratrukket et eventuelt udbytte.  
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I forbindelse med opkøbet skal der foretages en omvurdering af aktiver og forpligtelser til 

dagsværdi og dermed opgøres en eventuel goodwill. Der er redegjort for reglerne for opgørelsen af 

goodwill i forbindelse med virksomhedssammenslutninger ovenfor. 

Der skal foretages en nedskrivningstest på kapitalandele i associerede selskaber, når der er 

indikationer på værdiforringelse (IAS 28.31). I forbindelse med nedskrivningstesten er det den 

samlede værdi af kapitalandelene og eventuelt tilknyttet goodwill, der skal testes.    

4.2.5 Kapitalandele i joint ventures 

Den regnskabsmæssige behandling af joint ventures reguleres i IAS 31. Joint ventures er defineret 

som en kontraktlig aftale, hvor to eller flere parter har fælles kontrol over en økonomisk aktivitet 

(IAS 31.3). IASB har udarbejdet IFRS 11, der efter godkendelse i EU erstatter IAS 31 senest ved 

regnskabsår der starter 1. januar 2014 (EU forordning 1254/2012 artikel 2). Den følgende 

redegørelse følger  reglerne i IAS 31, der har været den gældende standard i perioden omfattet af 

nærværende undersøgelse.  

Kapitalandele i joint ventures måles ved første indregning til kostpris, og den efterfølgende måling 

kan enten ske ved pro rata konsolidering eller indre værdis metode (IAS 31.30 og 31.38). Indre 

værdi opgøres på samme måde som for kapitalandele i associeret selskaber. Såfremt selskabet 

vælger pro rata-konsolideringsmetoden, er der to metoder der kan vælges, linje for linje eller på 

hovedgruppe niveau (IAS 31.34). 

Ved pro rata-konsolidering indregnes investors andel af aktiver og forpligtelser i det underliggende 

selskab under hver post i koncernregnskabet. Eksempelvis indregnes investors andel af varelageret i 

det underliggende selskab som varelager i koncernregnskabet. Ved konsolidering via hovedgruppe 

pro rata konsolidering, bliver investors andel af aktiver og forpligtelser konsolideret ind som en 

samlet linje i henholdsvis resultatopgørelsen, aktiver og passiver.  

4.3 Nedskrivningstest  
Reglerne i IAS 36 for den regnskabsmæssige behandling af værdiforringelser af aktiver indebærer 

en todelt proces. For det første skal der foretages en vurdering af, hvorvidt der er indikationer på 

værdiforringelse af et aktiv eller en gruppe af aktiver. For det andet skal der foretages en 

nedskrivningstest af aktiver eller grupper af aktiver, hvor der er identificeret indikationer på 

værdiforringelse. For immaterielle anlægsaktiver uden en definerbar levetid er det et krav, at der 

laves nedskrivningstest mindst en gang årligt, uanset om der er identificeret indikationer på 
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værdiforringelse (IAS 36.10). Det er ikke et krav, at nedskrivningstesten foretages i forbindelse med 

årsafslutningen, blot at den udarbejdes på samme tidspunkt hvert år. For alle aktiver omfattet af 

standarden er det et krav, at der i forbindelse med årsafslutningen foretages en vurdering af, om der 

er indikationer på værdiforringelse (IAS 36.9).  

4.3.1 Indikationer på værdiforringelser 

Standarden indeholder eksempler på, hvad der konstituerer en indikation på værdiforringelse. Der 

skelnes i standarden mellem interne og eksterne indikationer på værdforringelse, og standarden 

indeholder en række forhold, som selskaberne skal forholde sig til i forbindelse med vurderingen af 

indikationer på værdiforringelse. Det er præciseret i standarden, at listen ikke er udtømmende.   

Af eksterne indikationer nævnes følgende (IAS 36.12 a-d): 

• Markedsværdien af aktiverne er faldet mere i regnskabsåret end forventet 

• Der har i regnskabsåret være væsentlige ændringer indenfor teknologiske, 

markedsmæssige, økonomiske eller de juridiske rammer som selskabet agerer i. Eller det 

forventes at ske indenfor en overskuelig fremtid. 

• Markedsrenten eller andre markedsbaserede afkastmål er steget i regnskabsåret  

• Den regnskabsmæssige værdi af selskabets nettoaktiver er større end markedsværdien af 

selskabets udestående aktier.  

Af interne indikationer nævnes følgende (IAS 36.12 e-g): 

• Der foreligger dokumentation for ukurans eller fysisk skade på aktivet 

• Aktivets anvendelse er ændret væsentligt 

• Aktivets ydeevne er blevet eller vil blive lavere end forventet.  

For vurdering af kapitalandele nævnes følgende specifikke forhold (IAS 36.12 h): 

• Overstiger værdien af kapitalandelene, værdien af investors andel af nettoaktiverne i 

kapitalandelens eksterne regnskab plus tillæg af goodwill 

• Overstiger modtaget udbytte værdien af investors andel af årets resultat.  

  



Side 51 af 176 
 

4.3.2 Beregning af nedskrivningen 

Der skal foretages en nedskrivningstest af aktivet eller grupper af aktiver, når der er identificeret 

indikationer på værdiforringelse. Nedskrivningstesten indebærer, at genindvindingsværdien for det 

pågældende aktiv eller grupper af aktiver, beregnes. Der skal foretages nedskrivning i regnskabet, 

hvis genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi af aktivet (IAS 36.59). 

Genindvindingsværdi er defineret som den højeste værdi af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi 

(IAS 36.6). 

Nettosalgspris er det beløb, der kan opnås ved salg til en uafhængig part med fradrag for 

salgsomkostninger (IAS 36.6). Kapitalværdi er nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme ved 

fortsat brug af aktivet (IAS 36.6). 

Kan genindvindingsværdien ikke opgøres pålideligt for det enkelte aktiv, skal 

genindvindingsværdien opgøres på CGU-niveau. CGU står for cash generating unit og er defineret 

som den mindste identificerbare gruppe af aktiver, som aktivet indgår i, der generer selvstændige 

pengestrømme, det vil sige som i al væsentlighed er uafhængig af andre aktiver (IAS 36.6).   

4.3.2.1 Opgørelse af nettosalgspris 

Standarden opstiller fire forskellige måder at opgøre nettosalgsprisen på (IAS 36.25-36.27): 

• Salgsprisen i henhold til en bindende salgsaftale med en uafhængig tredjepart 

• Salgsværdien af aktivet på et velfungerende marked. Her vil salgsprisen være det senest 

afgivne købstilbud for et lignende aktiv i samme stand.  

• Hvis der ikke længere er et velfungerende aktivt marked, kan det seneste afgivne 

købstilbud anvendes, hvis der ikke har været væsentlige ændringer i den økonomiske 

situation. 

• Er ovenstående ikke muligt, opgøres værdien på baggrund af de bedste informationer 

selskabet har, herunder prisen af salg af lignende aktiver i samme branche, uden 

virksomhedsspecifikke forhold. 

Ved opgørelsen af nettosalgsprisen skal salgsprisen fratrækkes omkostninger forbundet med salget, 

herunder omkostninger til flytning af aktivet, skatter, afgifter og omkostninger til rådgiver (IAS 

36.28). 
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Overstiger nettosalgsprisen den regnskabsmæssige værdi, er der ikke behov for at beregne 

kapitalværdien. Dette skyldes, at genindvindingsværdien er det højeste af nettosalgsprisen og 

kapitalværdien. Dermed er der ikke behov for nedskrivning, hvis nettosalgsprisen er højere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

4.3.2.2 Opgørelse af kapitalværdien 

Kapitalværdien af et aktiv svarer til nutidsværdien af fremtidige nettopengestrømme, som aktivet 

kan generere. Ved opgørelsen af kapitalværdien er der tale om en virksomhedsspecifik opgørelse, 

det vil sige kapitalværdien opgøres til nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, som aktivet kan 

generere for den pågældende virksomhed. 

Efter IAS 36.33 skal selskabet ved opgørelsen af de fremtidige pengestrømme tage udgangspunkt i 

budgetter og prognoser over de forventede ind- og udbetalinger fra de pågældende aktiver i 

budgetperioden. Budgetperioden kan under normale omstændigheder ikke overstige fem år, 

medmindre selskabets investeringer normalt løber over en længere periode, ligesom budgettet også 

skal være baseret på selskabets fortsatte brug af aktivet i dets nuværende stand. Der skal i 

opgørelsen ikke tages højde for finansielle udgifter eller skat. Det er et krav, at budgetterne er 

realistiske og indeholder veldokumenterede forudsætninger, og skal reflektere ledelsens bedste bud 

på den fremtidige udvikling. Ledelsen skal kunne begrunde sammenhængen mellem de historiske 

og de fremtidige pengestrømme.  

De budgetterede fremtidige pengestrømme skal tilbagediskonteres med en passende 

diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktoren skal fastsættes før skat (IAS 36.55), og reflektere den 

risikofrie rente med tillæg af et virksomhedsspecifikt risikotillæg, det vil sige de risici, som 

markedet tillægger en investering i det pågældende aktiv eller virksomhed. Hvis der i budgetterne 

ikke er taget højde for inflation, skal diskonteringsrenten ligeledes tage højde herfor. 

Budgetperioden kan, som nævnt ovenfor, under normale omstændigheder ikke overstige fem år. 

Under alle omstændigheder vil budgetperioden kun omfatte en afgrænset periode. Pengestrømmene 

vedrørende perioden efter budgetperioden betegnes terminalværdien. Terminalværdien estimeres 

ved at fremskrive det sidste budgetår med en fastsat vækstfaktor. Denne fremskrivning sker 

principielt til evig tid. Vækstfaktoren skal være konstant eller faldende, og må ikke overstige den 

forventede langsigtede vækst indenfor markedet. Vækstfaktoren for terminalperioden ligger normalt 

på niveau med den gennemsnitlige vækst i BNP for det land, hvor virksomheden opererer. 
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Argumentet for dette er, at virksomhedens vækst ikke i en længere årrække kan overstige den 

generelle vækst i samfundet.  

Kapitalværdien er illustreret i figuren nedenfor. 

Figur 3.1 

Egen tilvirkning 

4.3.3 Særligt om nedskrivning af goodwill 

Goodwill genererer ikke selvstændige pengestrømme, og derfor skal kapitalværdien af goodwill 

altid bestemmes i forbindelse med den gruppe aktiver, hvortil goodwill er allokeret.   

Det kan være en omfattende opgave at foretage nedskrivningstest af goodwill, derfor er der 

mulighed for at undgå at udarbejde en fuldstændig beregning af genindvindingsværdien, hvis den 

tidligere beregning viser, at genindvindingsværdien er betydeligt over den regnskabsmæssige værdi, 

og det kan dokumenteres, at der ikke er væsentlige ændringer i forudsætningerne (IAS 36.99). 
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4.3.3.1 Nedskrivningsbehov 

Hvis genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi af aktiver, skal der 

foretages nedskrivning til genindvindingsværdien. Nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen i 

den periode, hvor værdiforringelsen opstår. Hvis der er tale om en korrektion af en tidligere 

opskrivning, skal nedskrivningen dog indregnes direkte på egenkapitalen. 

Er der konstateret et nedskrivningsbehov for en gruppe af aktiver, skal der først foretages 

nedskrivning af goodwill. Såfremt nedskrivningsbehovet overstiger den regnskabsmæssige værdi af 

goodwill'en, fordeles den resterende nedskrivning forholdsmæssigt på de øvrige aktiver i den 

pengestrømsgenererende enhed i forhold til deres regnskabsmæssige værdi (IAS 36.104). 

Standarden tillader dog ikke nedskrivning af et aktiv til en regnskabsmæssig værdi, der er lavere 

end genindvindingsværdien for det enkelte aktiv eller lavere end nul (IAS 36.105). 

Såfremt forudsætningerne for opgørelse af genindvindingsværdien ændrer sig, så der ikke længere 

er behov for nedskrivning af den pengestrømsgenererende enhed, skal nedskrivningen på aktiverne 

tilbageføres. Nedskrivninger som tidligere er ført via resultatopgørelsen tilbageføres også via 

resultatopgørelsen (IAS 36.117).  Standarden tillader dog ikke, at der foretages tilbageførelse af 

nedskrivning af goodwill (IAS 36.124). Dette gælder også selvom nedskrivningen er foretaget i 

samme regnskabsår eksempelvis i en delårsrapport. 

4.3.4 Sammenfatning 

IAS 36 indeholder regler for den regnskabsmæssige behandling af værdiforringelse af aktiver. 

Standarden omfatter materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede, 

associerede virksomheder og joint venturs. Ifølge reglerne i IAS 36 skal der foretages en 

nedskrivningstest af aktiver eller grupper af aktiver, når der er indikationer på værdiforringelse. 

Nedskrivningstesten indebærer, at genindvindingsværdien for det pågældende aktiv eller grupper af 

aktiver opgøres. Hvis genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal 

aktivet eller grupper af aktiver nedskrives til genindvindingsværdien.  
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5 Hypotese 
I det følgende afsnit vil vi udlede vores hypoteser for spørgsmål 2, 3 og 4, jævnfør 

problemformuleringen ovenfor. Afsnittet er struktureret i to underafsnit. I det første underafsnit vil 

vi med udgangspunkt i teorien, som redegjort for i kapitel 2, udlede hypoteser for spørgsmålene 2, 3 

og 4.  Derefter vil vi, baseret på en gennemgang af tidligere forskning, sammenholde resultaterne af 

den tidligere forskning med de hypoteser, vi har udledt af teorien.  

5.1 Teori 
I ovenstående teoriafsnit har vi redegjort for mekanismerne bag værdiansættelsen på aktiemarkedet, 

for det finansielle regnskabs funktion i relation til værdiansættelsen, for balancens funktion som den 

primære finansielle opgørelse indenfor det formueorienterede regnskabsparadigme og betydningen 

af en regnskabsmæssig nedskrivning for virksomhedens nettoaktiver. 

Som vi har set, svarer markedsværdien af en virksomhed til investors opfattelse af virksomhedens 

fundamentale værdi. Den fundamentale værdi svarer ifølge værdiansættelsesmodellerne til 

nutidsværdien af fremtidige nettopengestrømme. Ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme 

svarer de regnskabsmæssige nettoaktiver - det vil sige egenkapitalen, ideelt set til værdien af disse 

nettopengestrømme. Det er denne optik, der ligger til grund for vores udledning af hypoteserne 

nedenfor. Vi har set, at den gældende regnskabsregulering imidlertid ikke er i overensstemmelse 

mellem hverken den formueorienterede eller præstationsorienterede model. Den gældende 

regnskabsregulering er snarere en hybrid af de teoretiske modeller og indeholder både 

formueorienterede og præstationsorienterede måleattributter. I hvor høj grad regnskaberne bygger 

på måling af formueorienterede eller præstationsorienterede attributter, afhænger af virksomhedens 

karakter og hvilke regnskabsposter, der indgår i regnskabet. Graden af overensstemmelse med det 

teoretiske udgangspunkt vil således variere fra virksomhed til virksomhed. Dette forhold kan 

observeres empirisk ved at se på, hvordan virksomheders markedsværdi afviger fra den 

regnskabsmæssige egenkapital.  

Vi har set, at regnskabsmæssig nedskrivning af balanceværdier er et udtryk for en reduktion af 

virksomhedens nettoaktiver og dermed, ifølge det formueorienterede regnskabsparadigme, de 

forventede fremtidige pengestrømme. En regnskabsmæssig nedskrivning af aktiver er derfor alt 

andet lige et udtryk for en ændring i virksomhedens fundamentale værdi. Da markedsværdien af en 

virksomhed afspejler investors opfattelse af virksomhedens fundamentale værdi, må en 

regnskabsmæssig nedskrivning derfor forventes at påvirke aktiemarkedet negativt. Fra et teoretisk 
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udgangspunkt er det derfor vores forventning, at regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36 er 

negativt associeret med markedsværdien af virksomheden. 

Vi har endvidere set, at regnskabet indgår som en blandt flere faktorer i grundlaget for 

værdiansættelsen på aktiemarkedet. Ud over det finansielle regnskab indgår andre ikke-finansielle 

værdidrivere i fundamentalanalysen. De ikke-finansielle værdidrivere er de bagvedliggende 

faktorer, som har indflydelse på de finansielle værdidrivere, og omfatter blandt andre komponenter 

som vækstrater på makroniveau, konkurrencesituation, adgangsbarrierer på markedet, 

virksomhedens forhandlingsstyrke overfor leverandører, forbrugeradfærd, kreditmuligheder, 

renteniveau osv. Ifølge markedsefficiens hypotesen afspejler aktiekurserne på et semi-stærkt 

aktiemarked tidligere kurser og al tidligere offentliggjort relevant information, og markedet tilretter 

sig løbende efter ny information, herunder offentliggørelse af finansielle regnskaber. Under den 

forudsætning, at det danske aktiemarked er effektivt i semi-stærk form er det vores forventning, at 

markedet på tidspunktet for offentliggørelsen reagerer negativt på en udmelding af 

regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36. Som vi har set, er forskningsresultaterne i relation 

til markedseffektiviteten på det danske marked ikke entydige, men der er indikationer på, at 

markedet er effektivt i semi-stærk form, hvorfor denne antagelse lægges til grund for hypotesen. 

5.2 Tidligere forskning 
Vi er ikke bekendt med tidligere studier, der undersøger værdirelevansen eller 

informationsindholdet af IAS 36-nedskrivninger under ét. Der er derimod lavet en række studier af 

nedskrivninger af goodwill både i form af værdirelevansstudier og begivenhedsstudier. Vi bruger 

disse undersøgelser som referencepunkt for vores undersøgelse. I vores undersøgelse har vi fulgt en 

metode og et undersøgelsesdesign, der læner sig op ad fremgangsmåden i disse studier. Da goodwill 

nedskrives efter de samme regler som de øvrige anlægsaktiver omfattet af IAS 36, er disse 

undersøgelse i høj grad sammenlignelige med vores. Nedskrivninger af goodwill udgør en 

delmængde af de samlede nedskrivninger efter IAS 36, og har samme karakter som øvrige 

nedskrivninger efter IAS 36, idet alle er nedskrivninger af anlægsaktiver til genindvindingsværdi, 

det vil sige den højeste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdien. Som vi har været inde på 

ovenfor er alle nedskrivninger efter IAS 36 således afledt af og udtryk for en værdiforringelse af 

anlægsaktiver, som opgøres som forskellen mellem den bogførte værdi og aktivets 

genindvindingsværdi. 
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5.2.1 Resultater fra værdirelevansstudier 

Indenfor de seneste 10 år er der udført en række studier af værdirelevansen af 

goodwillnedskrivninger. Regnskabsmæssige nedskrivninger af goodwill er på en særlig måde 

kommet i fokus efter overgangen fra systematiske afskrivninger til nedskrivninger indenfor både 

IFRS og US GAAP. Studier der har undersøgt værdirelevansen af nedskrivninger af goodwill 

omfatter blandt andre Lapointe-Antunes (2009), Li et al (2010), AbuGhazaleh et al (2012), 

Stenheim (2012), Laghi et al (2013). Flere af disse studier undersøger værdirelevans af goodwill i 

balancen samt nedskrivninger af goodwill i resultatopgørelsen. Vi vil i det følgende kun komme ind 

på resultaterne for så vidt angår nedskrivninger af goodwill. Undersøgelser anvender 

forskelligartede metoder. Nogle anvender prisregressioner, andre afkastregressioner. De 

metodemæssige forskelligheder er diskuteret i afsnit 2.3.2, og vi vil derfor ikke komme nærmere 

ind på disse. Undersøgelserne varierer med hensyn til den population, der er testet. En del 

undersøgelser er lavet af det engelske aktiemarked, og enkelte undersøgelser omfatter resten af 

Europa henholdsvis Canada. Fælles for de nævnte undersøgelser er, at den testede population er 

underlagt regnskabsregler der indeholder krav om eller mulighed for nedskrivning af goodwill, og 

forbud mod systematiske afskrivninger, hvilket er helt centralt for sammenligneligheden til 

nærværende undersøgelse.  

Undersøgelserne påviser generelt en negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige 

nedskrivninger af goodwill og markedsværdien. I Lapointe-Antunes (2009) undersøges 

værdirelevansen af nedskrivninger af goodwill for virksomheder noteret på børsen i Toronto og 

aflæggende efter canadisk GAAP i perioden 2002-2004. Den canadiske standard, Section 3062, 

svarer til den amerikanske SFAS 142. Efter disse regler skal der foretages en årlig nedskrivningstest 

af goodwill, og der foretages en nedskrivning af goodwill, hvis den bogførte værdi overstiger 

dagsværdien af goodwill (Lapointe-Antunes 2009, s. 60-61). Disse regler er i sammenlignelige med 

de gældende regler i IAS 36, hvorfor resultaterne også vurderes at kunne sammenlignes. Lapointe-

Antunes finder en negativ og signifikant sammenhæng mellem goodwillnedskrivninger og 

markedsværdien. I Li et al. (2010) undersøges værdirelevansen for nedskrivninger af goodwill for 

virksomheder noteret på børsen i London i perioden efter implementeringen af FRS 11 i 1998 og 

frem til 2002. Efter disse regler kunne børsnoterede virksomheder vælge mellem at foretage 

systematiske afskrivninger af goodwill, alternativt foretage årlige nedskrivningstests. Li et al. finder 

en signifikant men dog relativt svag sammenhæng mellem goodwillnedskrivninger og 

markedsværdien i 1998 og 2002, men ikke i den mellemliggende periode 1999-2001. I 
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AbuGhazaleh et al. (2012) undersøges værdirelevansen af nedskrivninger af goodwill for 

børsnoterede virksomheder i England i perioden 2005 til 2006, det vil sige efter implementeringen 

af IFRS for børsnoterede selskaber indenfor EU. AbuGhazaleh et al. finder også en signifikant og 

negativ sammenhæng mellem goodwillnedskrivninger og markedsværdien. I Stenheim (2012) 

undersøges værdirelevansen af goodwillnedskrivninger for virksomheder noteret på børsen i 

London i perioden 2005-2009, det vil sige i perioden efter implementering af IFRS for børsnoterede 

virksomheder indenfor EU. Stenheim finder en signifikant og negativ sammenhæng mellem 

goodwillnedskrivninger og markedsværdien. I den seneste undersøgelse af Laghi et al. (2013) 

undersøges værdirelevansen af nedskrivninger af goodwill for børsnoterede virksomheder i 

England, Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien og Portugal i perioden 2008 til 2011, det vil sige i 

perioden efter implementering af IFRS for børsnoterede virksomheder indenfor EU. Laghi et al. 

(2013) finder ligeledes en signifikant og negativ sammenhæng mellem sammenhæng mellem 

goodwillnedskrivninger og markedsværdien. 

5.2.2 Resultater fra begivenhedsstudier og indarbejdelse af nedskrivninger før 

offentliggørelsestidspunktet 

Der er lavet en række begivenhedsstudier af goodwillafskrivninger og nedskrivninger i 1990'erne 

og 2000'erne. I Zucca og Cambel (1992) undersøges markedsreaktioner på goodwillnedskrivninger 

for amerikanske virksomheder. I Francis et al. (1996) undersøges markedsreaktioner på 

goodwillnedskrivninger for amerikanske virksomheder i perioden 1989-92. I Hirschey og 

Richardson (2002) undersøges markedsreaktioner på goodwillnedskrivninger for amerikanske 

børsnoterede virksomheder i perioden 1992-1996. Alle studier omfatter nedskrivninger under de 

daværende regler i APB Opinion no. 16, der i modsætning til reglerne i SFAS 142 ikke indeholder 

krav om årlig nedskrivningstest, men systematiske afskrivninger. Resultaterne af disse tidlige 

undersøgelser er ikke entydige. Zucca og Cambel (1992) finder ingen negativ sammenhæng mellem 

goodwillnedskrivninger og aktieafkastet i en periode på 60 dage før og efter tidspunktet for 

offentliggørelse. Francis et al. (1996) finder heller ingen betydelig sammenhæng mellem 

goodwillnedskrivninger i regnskaberne og aktieafkastet. Hirschey og Richardson (2002 og 2003) 

finder derimod signifikant påvirkning af goodwillnedskrivninger på aktieafkastet, hvilket indikerer, 

at goodwillnedskrivninger også før implementeringen af SFAS 142 i 2001 repræsenterer brugbar 

informationer for investor.  
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En række senere studier har undersøgt markedsreaktionerne på goodwillnedskrivninger på det 

engelske marked under FRS 11-reglerne og det amerikanske marked efter implementeringen af 

SFAS 142. I Li et al. (2010) undersøges markedsreaktioner på goodwillnedskrivninger for 

virksomheder noteret på London Stock Exchange i perioden 1997-2002, og der findes en signifikant 

og negativ påvirkning af goodwillnedskrivninger på aktieafkastet. De daværende regler i FRS 11 

indeholder som sagt en mulighed for børsnoterede virksomheder til at vælge mellem at foretage 

systematiske afskrivninger af goodwill alternativt foretage årlige nedskrivningstests. Disse 

resultater er derfor ikke direkte sammenlignelige med vores undersøgelse. I Segal et al. (2007) 

undersøges markedsreaktioner på goodwillnedskrivninger for amerikanske virksomheder i perioden 

1996-2003, heraf er nedskrivninger i perioden 2002-2003 underlagt reglerne i SFAS 142 om årlig 

nedskrivningstest. Undersøgelsen finder en signifikant negativ påvirkning af 

goodwillnedskrivninger på aktieafkastet i perioden 2002-2003. I Zhang et al. (2011) undersøges 

markedsreaktioner på goodwillnedskrivninger, også for amerikanske virksomheder, i perioden 

1996-2006, altså for så vidt angår perioden 2002-2006 også under reglerne i SFAS 142. Ligeledes 

her finder undersøgelsen samlet set en signifikant og negativ sammenhæng mellem 

goodwillnedskrivninger og aktieafkast. 

5.3 Hypotese 
Som redegjort for i afsnit 1.2 (problemformulering) er nærværende undersøgelse struktureret 

omkring fire overordnede spørgsmål, hvoraf spørgsmål 2, 3 og 4 besvares på baggrund af empiriske 

undersøgelser: 

1.  Hvornår skal der efter de nuværende regler i IAS 36 foretages nedskrivninger af 

aktiver og til hvilken værdi? 

2 Er regnskabsmæssige nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 værdirelevant 

information for kapitalmarkedet? 

3  Indeholder rapporterede nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 ny information for 

kapitalmarkedet på tidspunktet for offentliggørelsen af regnskabet 

4 I hvilket omfang har kapitalmarkedet forudset og allerede indarbejdet en nedskrivning 

af virksomhedens nettoaktiver i markedsværdien på tidspunktet for virksomhedens 

offentliggørelse? 
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Ifølge teorien afspejler regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36 en ændring i virksomhedens 

fundamentale værdi. Vi forventer derfor en negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige IAS 

36-nedskrivninger og markedsværdien. Det er med andre ord vores forventning, at IAS 36-

nedskrivninger er værdirelevant information. Denne forventning er i overensstemmelse med 

resultaterne af den tidligere forskning på området. Under forudsætning af markedseffektivitet i 

semi-stærk form på det danske marked er det endvidere vores forventning, at markedet på 

tidspunktet for offentliggørelsen reagerer negativt på en udmelding af regnskabsmæssige 

nedskrivninger efter IAS 36. Det er med andre ord vores forventning, at IAS 36 nedskrivninger har 

informationsværdi for investor. Er kapitalmarkedet effektivt i semi-stærk form, vil værdiansættelsen 

på markedet være baseret på både de finansielle opgørelser i regnskabet såvel som al øvrig offentlig 

tilgængelig information. Der er derfor også vores forventning, at markedet i et vist omfang 

forventer og allerede har indregnet en værdiforringelse på tidspunktet for offentliggørelse af den 

regnskabsmæssige nedskrivning. Derfor forventer vi at se et negativt aktieafkast i perioden op til 

tidspunktet for offentliggørelsen for virksomheder med nedskrivninger efter IAS 36. 

Baseret på ovenstående opstilles følgende hypoteser for spørgsmålene 2, 3 og 4:  

H2a Der er en negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 

36 og markedsværdien. 

H2b Der er en negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 

36 og aktieafkastet. 

H3 Der er en negativ sammenhæng mellem nedskrivninger efter IAS 36 og aktieafkastet 

på tidspunktet for offentliggørelsen af nedskrivningerne. 

H4 Aktieafkastet vil være negativt påvirket i perioden op til offentliggørelsen af IAS 36 

nedskrivningens offentliggørelse. 
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6 Analyse 
Det følgende afsnit indeholder den empiriske undersøgelse af spørgsmål 2, 3 og 4. Afsnittet er 

struktureret i fem underafsnit. I det første afsnit beskrives dataudvælgelsesprocessen, og der 

argumenteres for de til- og fravalg der er gjort i forbindelse med dataudvælgelsen. Der er redegjort 

for de metodiske overvejelser i relation til selve undersøgelsesdesignet i kapitel 2 og 5 ovenfor. I 

det andet afsnit analyseres det samlede datasæt, og der præsenteres et overblik over datasættet ved 

hjælp af deskriptiv statistik. Endvidere vil vi udføre en analyse af, i hvor høj grad datasættet 

opfylder forudsætningerne for regressionsanalyse. I det tredje afsnit redegøres for forudsætningerne 

bag vores regressionsanalyser. I det fjerde afsnit redegøres der for de modelspecifikationer, der er 

anvendt i regressionsanalyserne. I det femte afsnit vil vi præsentere resultaterne af vores empiriske 

undersøgelser af spørgsmål 2, 3 og 4 samt undersøge robustheden af disse resultater. 

Strukturen i analysen kan skitseres som følger: 

6.1  Dataindsamling 

6.2 Analyse af datasesæt 

a. Deskriptiv statistik 

6.3 Modelspecifikationer 

 a. Spørgsmål 2: modelspecifikationer 

6.4 Forudsætninger i regressionsanalyse 

 a. Forudsætninger for regressionsanalyse prisregression 

b. Forudsætninger for regressionsanalyse afkastregression 

6.5  Resultater af empiriske undersøgelser 

a. Empiriske resultater for spørgsmål 2 

b. Robusthed af resultater for spørgsmål 2 

c. Empiriske resultater for spørgsmål 3 

d. Robusthed af resultater for spørgsmål 3  

e. empiriske resultater for spørgsmål 4 
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6.1 Dataindsamling 
Vi vil i nærværende afsnit beskrive vores dataudvælgelse, herunder hvilke kriterier og overvejelser 

der har ligget til grund for datasættet, samt hvilke oplysninger der er indsamlet til brug i vores 

undersøgelse. 

6.1.1 Datagrundlag 

Vores datasæt er baseret på alle børsnoterede virksomheder på Nasdaq OMX Copenhagen 

(efterfølgende OMX Copenhagen) pr. 5. juni 2013. Der var den 5. juni 2013 166 børsnoterede 

virksomheder på OMX Copenhagen. Der har i perioden mellem 5. juni og medio november været 

både tilgange og afgange af virksomheder på OMX Copenhagen. Der er i vores undersøgelse ikke 

taget højde for disse ændringer. 

Fordelingen af virksomhedernes branche og indeks pr. 5. juni 2013 er som følger.  

Tabel 6.6.1.A 

Branche Antal   
Automobiles & Parts 1 
Banks 29 
Basic Resources 1 
Chemicals 2 
Construction & Materials 10 
Financial Services 20 
Food & Beverage 7 
Health Care 20 
Industrial Goods & Services 25 
Insurance 3 
Media 3 
Oil & Gas 3 
Personal & Household Goods 7 
Real Estate 9 
Retail 5 
Technology 8 
Travel & Leisure 12 
Utilities 1   
I alt 166 
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Virksomhederne er fordelt på følgende indeks: 

Tabel 6.6.1.B 

Indeks Antal   

Small Cap 113 
Mid Cap 30 
Large Cap 23 

 
 

I alt 166 
 

Small Cap omfatter virksomheder med en markedspris lavere end EUR 150 mio., Mid Cap omfatter 

virksomheder, der har en markedspris mellem EUR150 mio. og EUR 1 mia., og Large Cap omfatter 

virksomheder med en markedsværdi over EUR 1 mia.  

Af ovenstående tabel 6.6.1.A fremgår, at OMX-indekset hovedsageligt omfatter virksomheder 

indenfor 4 brancher: Banks, Financial services, Health Care og Industrial Goods & Services.  En høj 

koncentrering af virksomheder indenfor få brancher kan have en påvirkning på vores undersøgelse, 

i og med at det kan forstærke eller mindske en tendens ved branchespecifikke egenskaber.  

Brancherne Bank, Financial Services og Insurance omfatter 51 af virksomhederne, hvilket svarer til 

30,7 % af de børsnoterede virksomheder. I tidligere undersøgelser er observationer vedrørende 

finansielle virksomheder typisk ikke medtaget i det endelige datasæt. Dette skyldes, at der for den 

finansielle sektor gælder særlige rapporteringskrav (se bl.a. Stenheim 2012, Jennings et al. 1996, 

Petersen 2001). I Danmark er regnskabsaflæggelsen i finansielle virksomheder omfattet af 

Regnskabsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder med hjemmel i Lov om Finansiel 

Virksomhed. Den eneste væsentlige forskel i forhold til IFRS er, at domicilejendomme ifølge 

regnskabsbekendtgørelsen skal måles til dagsværdi. Bortset fra dette er der ikke væsentlige 

forskelle mellem de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse og de øvrige børsnoterede 

virksomheder vedrørende IAS 36 nedskrivninger.  På baggrund heraf har vi valgt ikke at frasortere 

de finansielle virksomheder.  

Tidligere undersøgelser har ligeledes frasorteret virksomheder indenfor oliebranchen (Stenheim 

2012), det er ligeledes vores vurdering, at der ikke er væsentlige forskelle mellem reguleringen for 

virksomheder indenfor denne branche og de øvrige børsnoterede virksomheder. Det skal dog 
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bemærkes, at for virksomheder i denne branche er en risiko for, at kurserne afspejler udviklingen i 

oliepriserne mere end de faktiske forhold, som virksomheden udmelder.  

6.1.2 Dataudvælgelse 

Nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 er identificeret ved at gennemgå samtlige årsrapporter for 

ovenstående virksomheder i perioden 2008-2012. Er der fundet en relevant nedskrivning i en 

årsrapport, er virksomhedens kvartalsrapporter i det pågældende år gennemgået med henblik på at 

identificere det kvartal, i hvilket nedskrivningen er rapporteret. I de tilfælde, hvor der er rapporteret 

nedskrivninger i flere kvartaler, er hver kvartalsrapport medtaget som en observation i datasættet. 

Virksomheder som i perioden ikke har foretaget nedskrivninger efter IAS 36 er frasorteret i vores 

undersøgelse, og der er ikke foretaget yderligere handlinger eller indsamlet yderligere data 

vedrørende disse. 

Blandt de virksomheder som har foretaget nedskrivninger i perioden 2008-2012, er følgende 

virksomheder fravalgt i vores undersøgelse: 

• Pandora 

• TDC 

• KIF 

• Smart Guy 

Pandora er frasorteret, fordi virksomhedens nedskrivning er rapporteret i årsrapporten for 2009, og 

virksomheden først efterfølgende blev børsnoteret den 5. oktober 2010. Der er således ikke data til 

at undersøge markedets reaktion på nedskrivningen.  

TDC og KIF er begge frasorteret fordi virksomhedernes nedskrivninger er udmeldt i 

kvartalsmeddelelser, der ikke indeholdte et sæt fuldstændige oplysninger som for eksempel, hvilket 

type aktiv nedskrivningen vedrørte eller at informationen i meddelelserne ikke var komplette med 

regnskabstal. For at tidsforskydningen ikke påvirkede vores undersøgelse har vi valgt ikke at 

medtage den efterfølgende årsrapport, hvor alle oplysningerne ville være oplyst. Dette skyldes, at 

oplysningerne efter vores vurdering allerede vil være indarbejdet i aktiepriserne, og derfor vil 

reaktionen på aktiemarkedet omkring årsregnskabet ikke give et retvisende billede af reaktion på 

IAS 36 nedskrivningen.  
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Smart Guy er frasorteret, fordi der i perioden er foretaget apportindskud af Smart Guy aktiviteterne 

i et tom børsnoteret legal enhed. Udviklingen i aktiekurserne er dermed ikke alene et udtryk for 

aktiviteten i Smart Guy, men ligeledes et resultat af den ændrede aktivitet og effekten før en 

nedskrivning vil være misvisende når udviklingen i kurserne før aktiviteterne skydes ind, tages med 

i analysen, da udviklingen vil skyldes apportindskuddet og ikke ændringer i virksomhedens 

økonomiske udvikling. 

Der er udover ovenstående, ikke taget højde for eventuelle emissioner, aktiesplit og udbetalte 

udbytter.  

6.1.3 Likviditet i datasættet 

Aktierne på OMX Copenhagen har forskellig likviditet, og det kan være problematisk at foretage 

analyser af aktier, som ikke er blevet handlet i forbindelse med annonceringstidspunktet. Dette er 

særlig problematisk for begivenhedsstudiet. Det er derfor kontrolleret, at der har været handler i 

dagene omkring tidspunktet for offentliggørelsen af IAS 36-nedskrivningerne. For 8 af vores 

observationer er der ikke foretaget nogen handel på selve dagen for offentliggørelsen, men der er i 

disse tilfælde foretaget handler den efterfølgende dag. Disse observationer omfatter Asgaard Group 

den 11. december 2008, Erria den 7. marts 2012, Gabriel Holding den 19. november 2009, Intermail 

den 16. december 2008, Salling Bank den 13. februar 2012 og 19. februar 2009 og Victoria 

Properties den 22. marts 2013 og 23. marts 2010. I disse tilfælde er kursen på den efterfølgende 

børsdag medtaget i undersøgelsen.  

Derudover er der en række aktier, hvor der generelt er en lav omsætning. Der er dog foretaget 

handler i forbindelse med offentliggørelsestidspunktet, hvorfor disse observationer er medtaget i det 

endelige datasæt.  
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6.1.4 Endeligt datasæt 

Efter frasortering af virksomheder, der ikke har foretaget nedskrivninger efter IAS 36, samt 

observationer vedrørende de fire ovenstående virksomheder, består det endelige datasæt af 222 

observationer fordelt på 72 virksomheder. Tabel 6.1.4.A viser fordelingen af virksomheder på 

brancher.  

Tabel 6.1.4.A 

Branche Antal   
Automobiles & Parts 1 
Banks 10 
Basic Resources 1 
Chemicals 0 
Construction & Materials 6 
Financial Services 0 
Food & Beverage 4 
Health Care 10 
Industrial Goods & Services 10 
Insurance 3 
Media 3 
Oil & Gas 2 
Personal & Household Goods 4 
Real Estate 3 
Retail 1 
Technology 6 
Travel & Leisure 7 
Utilities 1   
I alt 72 
 

Virksomhederne i det endelige datasæt er fordelt på følgende indeks: 

Tabel 6.1.4.B 

Indeks Antal   
Small Cap 43 
Mid Cap 14 
Large Cap 15 

 
 

I alt 72 
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For de virksomheder der i perioden har foretaget mere end en nedskrivning, er hver nedskrivning 

medtaget som særskilt observation.  

For de virksomheder der både er noteret med en A- og en B-aktie, er hver nedskrivning medtaget 

som to observationer, da kurserne reagerer selvstændigt. Den samme nedskrivning er derfor 

medtaget med én observation for A-aktien og én observation for B-aktien. Det endelige datasæt 

indeholder som sagt 222 observationer. Observationerne er fordelt på brancher, jævnfør tabellen 

nedenfor. 

Tabel 6.1.4.C 

Branche Antal   
Automobiles & Parts 2 
Banks 28 
Basic Resources 4 
Chemicals 0 
Construction & Materials 18 
Financial Services 0 
Food & Beverage 18 
Health Care 25 
Industrial Goods & Services 41 
Insurance 11 
Media 7 
Oil & Gas 11 
Personal & Household Goods 12 
Real Estate 7 
Retail 2 
Technology 11 
Travel & Leisure 19 
Utilities 6 

  
I alt 222 
 

Fordelingen af observationer er ikke væsentlig forskellig fra branchefordelingen på OMX 

Copenhagen som helhed. Det bemærkes dog, at der ikke er nogen observationer i Financial Services 

og Chemicals, selvom disse brancher repræsenterer henholdsvis 12,1 % og 1,2 % af de børsnoterede 

virksomheder. Food & Beverage repræsenterer 8,1 % af observationer, men repræsenterer kun     

4,2 % af de børsnoterede virksomheder. Branchen er dermed overrepræsenteret i andelen af 
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nedskrivninger. Det samme gør sig gældende for Utilities, der repræsenterer 2,7 % af 

observationerne, men kun repræsenterer 1 % af de børsnoterede virksomheder.  

Tabel 6.1.4.D 

Indeks Antal   

Small Cap 107 
Mid Cap 44 
Large Cap 71 

 
 

I alt 222 
 

Som det fremgår af tabellen ovenfor vedrører 107 observationer svarende til 48 % af de samlede 

observationer virksomheder i Small Cap indekset. Small Cap indekset repræsenterer samlet 68 % af 

de børsnoterede virksomheder på OMX Copenhagen. Indekset er dermed underrepræsenteret i 

undersøgelsen. Derimod vedrører 71 observationer svarende til 32 % af de samlede observationer 

virksomheder i Large Cap indekset, hvorimod Large Cap indekset kun udgør 14 % af de 

børsnoterede virksomheder på OMX Copenhagen. Indekset er dermed overrepræsenteret i 

undersøgelsen. 44 observationer vedrører virksomheder i Mid Cap indekset, svarende til 20 % af de 

samlede observationer. Indekset repræsenterer 18 % af de børsnoterede virksomheder på OMX 

Copenhagen.  

I afsnit 6.2 præsenteres yderligere beskrivende statistik for det endelige datasæt. 
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6.1.5 Indsamlet data 

For hver observation har vi indsamlet følgende data: 

Generelle informationer Regnskabsoplysninger Markedsdata    

Selskabets navn Resultat før skat Børskurs 
Dato for offentliggørelsen Goodwill 

 Regnskabsår Øvrige immaterielle anlægsaktiver 
 Branche Materielle anlægsaktiver 
 Indeks selskabet er tilknyttet Kapitalandele 
 (Large, Mid eller Small Cap) Samlet aktivsum 
 

 
Egenkapital 

 
 

IAS 36-nedskrivninger i alt 
 

 
- heraf nedskrivninger af goodwill 

 

 

- heraf nedskrivninger af andre immaterielle 
aktiver 

 
 

- heraf nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 

 
- heraf nedskrivninger af kapitalandele 

   For virksomheder der offentliggør regnskab og regnskabsmeddelelser i EUR, er der foretaget 

omregning ved anvendelse af kurs 7,45. Er der anvendt en anden valuta, er der foretaget omregning 

til kursen på dagen for offentliggørelse. For virksomheder hvor dagen for udmeldelse ikke var en 

børsdag, har vi i vores undersøgelse brugt kursen for den efterfølgende dag.   

6.2 Det endelige datasæt 

6.2.1 Deskriptiv statistik 

Af tabel 6.2.1.A fremgår den samlede værdi af regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36 i 

årene 2008-2012. Af tabel 6.2.1.B og 6.2.1.C fremgår fordelingen af de samlede nedskrivninger på 

henholdsvis goodwill, andre immaterielle aktiver, materielle anlægsaktiver samt kapitalandele, og i 

hvilke kvartaler disse nedskrivninger er rapporteret. Af tabel 6.2.1.D fremgår endvidere den 

samlede bogførte værdi af aktiver omfattet af IAS 36 og den samlede aktivsum for de pågældende 

virksomheder. 
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Tabel 6.2.1.A 

År 
Antal 
observationer 

IAS 36-
nedskrivninger, 
i alt* Mean Median      

2008 41 4.108 111 13 
2009 54 4.102 84 27 
2010 39 6.951 204 28 
2011 38 7.163 199 30 
2012 50 11.466 244 42      

  
33.788 

  * Alle nominelle beløb er i mDKK 

De samlede IAS 36-nedskrivninger udgør i perioden 2008-2012 33.788 millioner kroner. 

Størstedelen af nedskrivningerne er rapporteret i årene 2010-2012, og det år med størst samlet værdi 

af rapporterede nedskrivninger er uden sammenligning 2012. Det er også i 2012, at der 

gennemsnitligt er rapporteret størst nedskrivninger (Mean: 244 mDKK). Dette er noget 

overraskende i betragtning af, at finanskrisen generelt opfattes at have været på sit højeste i de 

første år af vores undersøgelse. Dette kunne umiddelbart indikere, at de økonomiske konsekvenser 

af krisen i 2007 og 2008 kun langsomt og over en årrække er blevet opgjort og indregnet i 

regnskaberne.  

Som det fremgår af tabel 6.2.1.A er de gennemsnitlige IAS 36-nedskrivninger i perioden 2008-2012 

væsentlige højere end medianen (mean: mellem 84 mDKK - 244 mDKK og median: 13 mDKK - 42 

mDKK), hvilket indikerer, at færre store nedskrivninger udgør en væsentlig del af de samlede 

nedskrivninger.  
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I tabellen nedenfor er de samlede IAS 36-nedskrivninger fordelt på aktivtyper. 

Tabel 6.2.1.B 

År Goodwill* 

Andre 
immaterielle 
aktiver* 

Materielle 
anlægs-
aktiver* 

Kapital-
andele* I alt* 

      

2008  425 2.501 942 239 4.108 
2009  1.094 1.482 1.467 58 4.102 
2010  419 1.222 5.047 263 6.951 
2011  1.006 1.325 4.732 99 7.163 
2012  2.022 1.516 7.633 295 11.466 

 
     

 
4.966 8.047 19.821 954 33.788 

* Alle nominelle beløb er i mDKK 

Det fremgår, at størstedelen af nedskrivningerne vedrører nedskrivning af materielle anlægsaktiver. 

Af de samlede nedskrivninger på 33.788 millioner kroner vedrører 19.821 millioner kroner 

nedskrivninger af materielle anlægsaktiver, 13.012 millioner kroner vedrører nedskrivning af 

immaterielle aktiver, heraf vedrører 4.966 millioner kroner nedskrivning af goodwill og 8.047 

millioner kroner vedrører andre immaterielle aktiver. Endelig vedrører 954 millioner kroner 

nedskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder. 

Tabel 6.2.1.C 

Kvartal** 
IAS 36-
nedskrivninger, i alt* Andel    

1 1.716 5 % 
2 1.562 5 % 
3 3.735 11 % 
4 26.775 79 % 
 

 
 

 
33.788 

 * Alle nominelle beløb er i mDKK. 

** Kvartalerne 1-4 repræsenterer ikke kvartaler i kalenderåret, men derimod i kvartaler i regnskabsåret. Det vil sige at 4. kvartal 
altid er det sidste kvartal i regnskabsåret, og ikke nødvendigvis i kalenderåret. 

Af tabellen ovenfor fremgår, at størstedelen af de rapporterede IAS 36-nedskrivninger er rapporteret 

i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. 79 % af de samlede nedskrivninger i perioden 2008-

2012 er rapporteret i 4. kvartal. Kravet i IAS 36 er, at der skal foretages nedskrivningstest af de 

pågældende aktiver, når der er identificeret indikationer på værdiforringelse. Ovenstående indikerer, 
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at virksomhederne ikke løbende forholder sig til, hvorvidt der er indikationer på værdiforringelse, 

men at disse overvejelser som hovedregel gøres i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. 

Tabel 6.2.1.D 

År 
IAS 36-
aktiver i alt* Aktiver i alt* Mean Median      

2008 625.325 4.619.576 45 % 41 % 
2009 502.142 1.277.530 48 % 42 % 
2010 695.884 4.511.438 50 % 50 % 
2011 623.590 4.610.564 46 % 45 % 
2012 790.831 10.247.927 41 % 41 % 

* Alle nominelle beløb er i mDKK 

Ved fortolkning af sammenligningen af IAS 36-aktiver med den samlede aktivsum i ovenstående 

tabel skal der tages højde for, at virksomheder i den finansielle sektor repræsenterer langt 

størstedelen af de samlede aktiver, og samtidig udgør IAS 36-aktiver kun en marginal del af de 

samlede aktiver i disse virksomheder. Modsat de øvrige brancher udgøres finansielle aktiver langt 

størstedelen af de samlede aktiver i de finansielle virksomheder. I 2012 repræsenterer Nordea og 

Danske Bank 83 % af de samlede aktiver. I årene 2008, 2010 og 2011 repræsenterer Danske Bank 

henholdsvis 77 %, 71 % og 74 % af de samlede aktiver. Årsagen til at aktivsummen i 2012 er over 

dobbelt så stor som i de øvrige år er, at Nordea det eneste år har rapporteret IAS 36-nedskrivninger i 

2012.  

IAS 36-aktiver udgør, jævnfør tabellen ovenfor, en væsentlig del af de samlede aktiver (Mean i 

2008: 45 %, 2009: 48 %, 2010: 50 %, 2011: 46 % og 2012: 41 %). Standardens anvendelsesområde 

omfatter således næsten halvdelen af virksomhedernes aktiver.  
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6.3 Forudsætninger i regressionsanalyse 
Som vi har redegjort for i afsnit 2.2 testes hypotese H2a og H2b ved hjælp af regressionsanalyser. 

Regressionsanalysen er udført som en lineær regression efter mindste kvadraters metode. Der 

antages således en vis grad af linearitet i datasættet. Brugen af regressionsanalyser forudsætter 

tilstedeværelsen af en række egenskaber ved det datasæt, som er genstand for undersøgelsen. For at 

kunne drage pålidelige og meningsfyldte konklusioner på baggrund af en lineær regressionsanalyse, 

skal følgende forudsætninger være helt eller delvist overholdt: 

1) Modellen skal indeholde de relevante forklarende variabler 

2) Den forklarede variabel må ikke påvirke de forklarende variabler 

3) Der skal være en lineær sammenhæng mellem de forklarende og den forklarede variabel 

4) Der må ikke være indflydelsesrige observationer 

5) De forklarende variabler må ikke være stærkt indbyrdes forbundet 

6) Residualerne må ikke være korrelerede 

7) Fejlleddende skal være normalfordelte 

8) Fejlleddende skal have samme varians for de forklarende variabler 

9) Datasættets karakter 

Manglende overholdelse af en eller flere af forudsætningerne medfører ikke nødvendigvis, at 

resultaterne er upålidelige eller meningsløse. Der skal imidlertid tages højde for effekten af den 

manglende opfyldelse af forudsætningerne ved fortolkning af resultaterne. Eksempelvis indebærer 

manglende opfyldelse af forudsætningerne et til fire, er der en risiko for bias, hvilket vil betyde at 

de estimerede parametre er mindre gode bud på de sande værdier. Manglende opfyldelse af 

forudsætningerne fem til otte indebærer en øget usikkerhed med hensyn til, hvorvidt de beregnede 

P-værdier er korrekte. 

Vi vil i det følgende undersøge, hvorvidt datasættet opfylder de generelle forudsætninger for lineær 

regressionsanalyse. Nogle af forudsætningerne vil blive undersøgt statistisk, andre ved en teoretisk 

diskussion. 

6.3.1 Prisregression, gennemgang af forudsætninger 

6.3.1.1 Modellen indeholder de relevante forklarende variabler 

Spørgsmålet om hvorvidt modelspecifikationerne indeholder de relevante forklarende variabler, vil 

vi behandle teoretisk. Som vi har været inde på i kapitel 3 er der en lang række forhold, der påvirker 
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værdiansættelsen på aktiemarkedet, og dermed er bestemmende for den forklarede variabel. I 

nærværende undersøgelser er markedsværdien formuleret som en funktion af udvalgte 

regnskabsdata - det regnskabsmæssige resultat, den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen og så 

videre. Modellen bygger således på residualindkomstmodellen, som vi kort har redegjort for i afsnit 

3.1, hvorefter markedsværdien kan opgøres med udgangspunkt i de finansielle opgørelser i 

regnskabet - det regnskabsmæssige resultat og den bogførte egenkapital. I afsnit 6.4 nedenfor har vi 

redegjort for modelspecifikationerne og de forklarende variabler, der er medtaget i analyserne.  

Tidligere undersøgelser har grundlæggende formuleret markedsværdien som en funktion af det 

regnskabsmæssige resultat og den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen. Det 

regnskabsmæssige resultat og den regnskabsmæssige egenkapital er i forskellige undersøgelser 

dekomponeret på forskellig vis, afhængig af undersøgelsens formål, se bl.a. Stenheim (2012), 

Lapointe-Antunes (2009), Li et al. (2010), AbuGhazaleh et al. (2012), Laghi et al (2013).  

6.3.1.2 Fravær af endogenitet - den forklarede variabel må ikke påvirke de forklarende 

variabler 

Spørgsmålet om endogenitet er et spørgsmål om hvorvidt de forklarende variable, altså udvalgte 

regnskabstal, er uafhængige af den forklarede variabel, altså markedsværdien. Dette skyldes, at der 

er en risiko for bias, hvis en udvikling i den forklarede variabel også påvirker de forklarende 

variabler.  

 Det er vores vurdering, at indregning og måling i regnskaberne er uafhængig af markedsværdien af 

virksomheden. Markedsværdien er målt på et tidspunkt efter offentliggørelse af regnskabet, hvilket i 

sig selv udelukker enhver form for kausalitet fra den forklarede variabel til de forklarende variabler.  

6.3.1.3 Linearitet 

Fra et teoretisk udgangspunkt må antagelse om fuldstændig linearitet mellem regnskabsdata og 

markedsværdi, det vil sige at en ændring i eksempelvis den regnskabsmæssige værdi af 

egenkapitalen medfører en tilsvarende ændring i markedsværdien, anses for urealistisk. Fra et 

regnskabsteoretisk og formueorienteret synspunkt vil dette forudsætte, at balancen målte alle aktiver 

og forpligtelser til dagsværdi. Fra et markedseffektivitets-teoretisk synspunkt vil dette forudsætte, at 

markedet var perfekt. I praksis er ingen af disse forudsætninger opfyldt.  

Tabel 6.3.1.3A viser observationerne, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger, da 

observationerne ikke viser et tydeligt mønster, og observationerne er relativ spredte, det er dog lidt 
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svært at vurdere alle observationerne, da få store observationer gør at størstedelen af 

observationerne bliver placeret på et lille område. 

Tabel 6.3.1.3A 

Output fra SAS "Residual by regressors for Dag 0" 

6.3.1.4 Fravær af indflydelsesrige observationer 

Fravær af indflydelsesrige observationer indebærer, at der ikke må være enkeltobservationer, der 

driver resultater at analysen. Tilstedeværelsen af indflydelsesrige observationer medfører en risiko 

for, at modellen er misvisende og resultaterne ikke repræsentative for populationen.  

Der er to mål for indflydelsesobservationer. For det første er der tale om observationer, der ligger 

langt fra gennemsnittet på en eller flere af de forklarende variabler (leverage). For det andet er der 

tale om observationer, der afviger meget fra modellens forudsagte værdi, altså når observationen 

har en stor residual (outlier). Observationer der har begge typer ekstremiteter skal man være 

opmærksom på. Såfremt der er observationer med både høj leverages og stor residual, skal der 
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foretages en vurdering af konsekvenserne for analysen, herunder om der er tale om en primær 

variabel eller kontrol variabel. Hvis der er tale om kontrolvariabel er det ikke så kritisk.  

Det er dog ikke en mulighed blot at fjerne observationerne, da det betyder, at man designer 

datasættet til at passe ind i modellen.  

Plottet "Outlier and Leverage Diagnostics" nedenfor i tabel 6.3.1.4 A viser henholdsvis afvigelser 

og residual for de enkelte observationer.  Indflydelsesrige observationer er de observationer, der 

ligger placeret i øvre og nedre højre "kasse". 

Tabel 6.3.1.4 A 

Output fra SAS "Outlier and Leverage Diagnositcs Dag 0" 

Der er 10 observationer i disse områder. Heraf vedrører 8 af disse observationer den forklarende 

variabel IAS 36-nedskrivninger, som er vores væsentligste forklarende variabel. Der er dermed en 

risiko for, at disse observationer påvirker koefficienterne betydeligt, og at modellen dermed er 

misvisende i forhold til at konklurede på hypotese H2. Vi har valgt ikke at fjerne observationerne 
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fra datasættet. I stedet tages der højde for disse indflydelsesrige observationer i robusthedstestene i 

se afsnit 6.5.3.  

6.3.1.5 Fravær af multikollinearitet 

Fravær af multikollinearitet indebærer, at de forklarende variabler ikke er stærkt indbyrdes 

forbundet, det vil sige, når den ene forklarende variabel stiger, må det ikke påvirke de øvrige 

forklarende variabler. Som forventet er vores forklarende variabler afhængige af hinanden, dette 

skyldes at regnskabstallene i en eller anden forstand hænger sammen, størrelsen på årets resultat vil, 

alt andet lige have en påvirkning på egenkapitalen.  

Nedenfor vises "Variance Inflation", da denne på alle, undtagen aktivsum, er højere end vores 

signifikansniveau på 5 %, og dermed er der tale om multikollinearitet.  

Tabel 6.3.1.5.A 

Variabel Parameter etsimat Standard fejl t-værdi Pr > [t] 
Varians 
inflation  

Intercept            189,02392             88,66540             2,13          0,0341   0,00  
Resultat før IAS 36-

nedskrivninger            775,70894             87,39015             8,65   <0,001        16,6857  
Imm. aktiver         -1.341,87629           133,54030          -10,05   <0,001        11,4549  

Aktivsum             -29,16285               4,47077            -6,52   <0,001          4,6999  
Egenkapital            596,87507             25,80076           23,13   <0,001        29,2729  

IAS 36-
nedskrivninger         -5.719,11778         1.257,19362            -4,55   <0,001        13,6188  

Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 2 

Multikollineraritet kan påvirke P-værdierne, og gør disse højere. Hvilket betyder, at der er en risiko 

for at foretage en type I-fejl, altså vurdere at en variabel er signifikant, når dette ikke er tilfældet.  

6.3.1.6 Fravær af autokorrelation 

Fravær af autokorrelation indebærer, at residualerne ikke er korrelerende. Med forudsætningen 

menes, at der ikke må være observationer, der er afhængige af hinanden. Dette kan eksempelvis 

være variablerne, der er afhængige af de samme bagvedliggende faktorer. 

Autokorrelation påvirker de beregnede P-værdier i regressionsanalyse, og vil medføre en 

undervurdering af P-værdierne og der er dermed øget risikoen for, at der begås en type II-fejl, altså 

konkludere at en forklarende variabel ikke er signifikant, når dette er tilfældet. Derudover kan 
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autokorrelation også betyde, at R2 bliver overestimeret, og regressionen ser ud til at forklare mere af 

den forklarede variabel end tilfældet er. 

Autokorrelation kan testes ved Durbin-Watson test. Værdien af testen kan udgøre et numerisk tal 

mellen 0 og 4. Værdier tæt på nul indikerer en høj positiv autokorrelation, og en værdi tæt på fire 

indikerer en høj negativ autokorrelation. Værdier tæt på to tyder på, at der ikke er problemer med 

autokorrelation. I Tabel 6.3.1.6.A nedenfor fremgår output fra Durbin-Watson testen udført ved 

hjælp ad SAS.  

Tabel 6.3.1.6.A 

  

Durbin-Watson D 2,395 
Number of observations 222 
1st Order Autocorrelation -0,30   

Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 2 

Af tabellen fremgår en Durbin Watson D-værdi på 2,395 hvilket indikerer, at der ikke er problemer 

med autokorrelation. 

6.3.1.7 Fejlleddende skal være normalfordelte 

Normalfordeling af residualerne er kun strengt nødvendigt i små stikprøver. Der foretages dog også 

test af normalfordelingen i store datasæt. Dette skyldes, at såfremt datasættet ikke følger 

normalfordelingen, kan der være indikationer på, at væsentlige variabler er udholdt.  
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Af tabel 6.3.1.7.A fremgår fordelingen af fejlledene for observationer på Dag 0. 

Tabel 6.3.1.7.A 

 

Output fra SAS "Q-Q Plot of Residuals for Dag 0" 

Baseret op ovenstående synes det rimeligt at antage, at observationerne tilnærmelsesvis er 

normalfordelt, dette skyldes at, de tilnærmelsesvis ligger på en ret linje. Derudover har vi en 

forholdsvis stor stikprøve, der gør, at det ikke er tvingende nødvendigt at observationerne følger 

normalfordelingen.  

6.3.1.8 Fejlledende skal have samme varians for forklarende variabler 

At fejlledende har samme varians for de forklarende variabler indebærer, at der skal være samme 

spredning i observationerne for alle værdier af de forklarende variabler. Er forudsætningen ikke 

overholdt, øger det usikkerheden forbundet med de beregnede P-værdier. I forbindelse med tolkning 

af resultaterne betyder det, at man bør være mere konservativ i sin fortolkning af P-værdierne.  

Nedenfor er der vist ChiSq for vores prisregression. ChiSq udgør 2 % og dermed under 

signifikansniveau på 5 %. For at minimere risikoen for at vi foretager en type II-fejl, vil vi derfor i 

vores analyse være mere konservative med at konkludere på baggrund af P-værdier. Dette betyder 

konkret, at det vil kræve en P-værdi der er noget lavere end 5 %, for at vi med tilstrækkelig 

sikkerhed kan konkludere på analysen. Vores datasæt er dog forholdsvis stort, hvilket gør at vi med 

større sikkerhed stadig kan fortsætte undersøgelsen, på trods af at vores ChiSq er lavere end 5 %. 
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Tabel 6.2.1.8.A 

Test of First and Second Moment 
Specification  

DF Chi-Square Pr > ChiSq    

20 35.00 0,0201 

 
Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 2 

6.3.1.9 Datasættets karakter 

For at kunne foretage en valid konklusion omkring en population på baggrund af en stikprøve er det 

en forudsætning, at den bagvedliggende population er sammensat så det opfylder kravene om 

uafhængighed mellem observationerne. Problemer i forhold til datasættes karakter indebærer, at 

datasættet ikke udgør en tilfældigt udvalgt stikprøve, der opfylder sandsynlighedsteoriens krav om 

uafhængighed mellem observationer (Stubager 2011, s. 39). I nærværende undersøgelse 

repræsenterer datasættet ikke en stikprøve, men derimod er alle relevante observationer medtaget, 

det vil sige alle tilfælde af IAS 36-nedskrivninger i en given periode. 

6.3.1.10 Sammenfatning på forudsætninger for prisregressionen  

Som det fremgår af ovenstående, opfylder datasættes ikke alle forudsætninger for lineær 

regressionsanalyse. Dette betyder, at vi når vi konkludere på analysen vil være påpasselige med at 

vurdere på koefficientens størrelse, og konkludere på resultatet når P-værdien er tæt på vores 

signifikansniveau. 

Analysen indikerer derudover, at datasættet kan være påvirket af særligt indflydelsesrige 

observationer. Vi vil tage højde for særligt indflydelsesrige observationer i forbindelse med vores 

robusthedstest af resultaterne i afsnit 6.5.3 nedenfor. 

6.3.2 Afkastregression, gennemgang af forudsætninger 

I det følgende vil vi kort gennemgå forudsætningerne for så vidt angår afkastregressionen. I forhold 

til prisregressionen er den eneste forskel i afkastregressionen, at den forklarede variabel er 

aktieafkastet for en given periode, beregnet som et %-tal. I det følgende redegøres kort for 

overholdelse af forudsætning 3-8 for så vidt angår afkastregressionen. Forudsætningerne 1-2 og 9 er 

diskuteret ovenfor. Resultater af de forskellige statistiske undersøgelser af forudsætningerne 3-8 

fremgår af bilag 3. 
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6.3.2.1 Linearitet 

Som det fremgår af bilag 3 er der i observationerne ikke et tydeligt mønster, og observationerne er 

relativ spredte, dette indikerer, at der ikke er et problem med linearitet. 

6.3.2.2 Fravær af indflydelsesrige observationer 

Som det fremgår af bilag 3, er der 7 indflydelsesrige observationer. I lighed med prisregressionen 

tages der højde for disse indflydelsesrige observationer i robusthedstestene, se afsnit 6.5.3. Der er 

risiko for, at disse observationer påvirker koefficienterne betydeligt, og at modellen dermed er 

misvisende i forhold til at konklurede på sammenhængen mellem de forklarende og den forklarede 

variabel. 

6.3.2.3 Fravær af multikollinearitet 

Modsat under prisregressionen er der her ikke tale om, at variablerne er væsentlig indbyrdes 

forbundet, da alle værdier er under 5, som det fremgår af bilag 3.  

6.3.2.4 Fravær af autokorrelation 

Som det fremgår i bilag 3, viser Durbin-Watson testen i denne undersøgelse en værdi på 1,96, 

hvilket tyder på, at der ikke er problemer med autokorrelation. Den er dog under 2, der kan betyde, 

at der kan være en lille tendens til en positiv autokorrelation.  

6.3.2.5 Fejlleddende skal være normalfordelte 

Det er vores vurdering, at observationerne er tilnærmelsesvis normalfordelt, da Q-Q plottet i bilag 3 

tilnærmelsesvis ligger på en ret linje. Derudover har vi en forholdsvis stor stikprøve, der gør, at det 

ikke er tvingende nødvendigt at observationerne følger normalfordelingen.  

6.3.2.6 Fejlledende skal have samme varians for forklarende variabler 

Som det fremgår i bilag 3, udgør ChiSq 17,26 % og er dermed over vores signifikansniveau. Der er 

således ingen problemer med at vores observationer ikke har samme varians. 

6.3.2.7 Sammenfatning af forudsætningerne 

Samlet set overholder ovenstående model bedre forudsætningerne for en regressionsanalyse, hvilket 

gør, at vi ikke i samme grad som under prisregressionen skal forholde os kritisk til P-værdierne og 

koefficienterne. 
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6.4 Modelspecifikationer 
Spørgsmål 2 vedrører værdirelevansen af regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36. Som vi 

har redegjort for i kapitel 2, undersøges værdirelevansen ved hjælp af regressionsanalyse. Til dette 

formål opstilles to regressioner, en prisregression og en afkastregression. Metoden og forskellen på 

de to regressionstyper er beskrevet i detaljer ovenfor i afsnit 2.3. I det følgende redegøres for de 

konkrete modelspecifikationer, der er anvendt i regressionsanalyserne. 

6.4.1 Prisregression til test af hypotese H2a 

Nedenfor fremgår den anvendte prisregression: 

𝐴𝐾𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅𝐼𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐼𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐴𝑆𝑖,𝑡 + 𝛼4𝐸𝐾𝑖,𝑡 + 𝛼5𝐼𝑀𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

hvor: 

𝐴𝐾𝑖,𝑡= Aktiekursen for firma i på tidspunktet t 

𝑅𝐼𝑖,𝑡 = Resultat før skat fratrukket IAS 36-nedskrivningen for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐼𝐴𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver for firma i rapporteret på 

tidspunktet t 

𝐴𝑆𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af samlede aktiver for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐸𝐾𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐼𝑀𝑖,𝑡 = IAS 36-nedskrivninger rapporteret i regnskabet for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝜀𝑖,𝑡 = Residualled for firma i på tidspunktet t. 

For at test hypotese H2a er den afgørende koefficient 𝛼5. En negativ og signifikant koefficient vil 

blive fortolket som bevis for en negativ sammenhæng mellem rapporterede IAS 36-nedskrivninger 

og aktiekursen, og dermed danne grundlag for besvarelsen af hypotese H2a. 

Alle forklarende variabler er i ovenstående model divideret med antal aktier. Dette er gjort i tråd 

med tidligere forskning, for at minimere den ovenfor omtalte skalaeffekt. 

Regressionsanalysen er lavet både på dagen for offentliggørelse af del- eller årsregnskaber 

indeholdende IAS 36-nedskrivnigner, og på dagen efter offentliggørelse. Vi betegner disse 
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tidspunkter Dag 0 og Dag 1. I den første prisregression er den forklarede variabel således 

aktiekursen på tidspunktet t = Dag 0, og i den anden prisregression er den forklarede variabel 

aktiekursen på tidspunktet t +1 = Dag 1. I begge regressioner er de forklarende variabler 

regnskabsdata offentliggjort på tidspunktet t = Dag 0. 

6.4.2 Afkastregression til test af hypotese H2b 

Nedenfor fremgår den anvendte afkastregression: 

𝑅𝑖,𝑝 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅𝐼𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐼𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐴𝑆𝑖,𝑡 + 𝛼4𝐸𝐾𝑖,𝑡 + 𝛼5𝐼𝑀𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

hvor: 

𝑅𝑖,𝑝 = Aktieafkast for firma i i perioden p 

𝑅𝐼𝑖,𝑡 = Resultat før skat fratrukket IAS 36-nedskrivningen for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐼𝐴𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver for firma i rapporteret på 

tidspunktet t 

𝐴𝑆𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi at samlede aktiver for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐸𝐾𝑖,𝑡 = Den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝐼𝑀𝑖,𝑡 = IAS 36-nedskrivninger rapporteret i regnskabet for firma i rapporteret på tidspunktet t 

𝜀𝑖,𝑡 = Residualen for firma i på tidspunktet t. 

For at test hypotese H2b er den afgørende koefficient 𝛼5. En negativ og signifikant koefficient vil 

blive fortolket som bevis for en negativ sammenhæng mellem rapporterede IAS 36-nedskrivninger 

og aktiekursen, og dermed danne grundlag for besvarelsen af hypotese H2b. 
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Aktieafkast for firma i for perioden p er beregnet som: 

𝑅𝑖,𝑝 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡0  − 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡1

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡1
 

hvor: 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡0 = aktiekurs på den første dag i perioden omfattet af den del- eller årsrapport, hvori 

IAS 36-nedskrivninger er rapporteret 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑡1 = aktiekurs på offentliggørelsestidspunktet 

6.5 Empiriske resultater for spørgsmål 2 
I det følgende præsenteres resultaterne af den empiriske undersøgelse af spørgsmål 2.  Spørgsmål 2 

vedrører værdirelevansen af regnskabsmæssige nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 og er i afsnit 

1.2 formuleret således:  

1. Er regnskabsmæssige nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 værdirelevant 

information for kapitalmarkedet?  

Spørgsmål er undersøgt ved to forskellige regressionsanalyser, en prisregression og en 

afkastregression. Der er opstillet følgende hypoteser, som testes for at besvare spørgsmål 1, hvor 

H2a vedrører prisregressionsanalysen og H2b vedrører afkastregressionsanalysen: 

H2a Der er en negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 

36 og markedsværdien. 

H2b Der er en negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 

36 og aktieafkastet. 
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6.5.1 Resultater for hypotese H2a 

Som vi har redegjort for i afsnit 6.4.1 har vi i prisregressionsanalysen målt på både dagen for 

offentliggørelse af regnskabet, Dag 0, og den efterfølgende dag, Dag 1.  

De estimerede koefficienter og signifikansniveauet for de pågældende koefficienter fremgår af 

tabellerne 6.5.1.A og 6.5.1.B nedenfor. 

Tabel 6.5.1.A 

Prisregression, Dag 0  

Root MSE 1.272,1288 R2 0,9785 
Dependent Mean 1.970,8360 Adj. R2 0,9780 
Coeff. Var. 64,5477 

  
    

 

Variabel Parameter estimat Standard fejl t-værdi Pr > [t]      
Intercept 189,02392  88,66540    2,13  0,0341  
Resultat før IAS 36-
nedskrivninger 755,7089  87,39015    8,65   <0,001  
Imm. aktiver -1.341,87629  133,51030    -10,05   <0,001  
Aktivsum -29,16285  4,47077    -6,52   <0,001  
Egenkapital 596,87507  25,80076    23,13   <0,001  
IAS 36-nedskrivninger -5.719,11777  .257,19362    -4,55   <0,001   

Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 5 

Tabel 6.5.1.B 

Prisregression, Dag 1  

Root MSE 1.300,6358 R2 0,9784 
Dependent Mean 2.007,9042 Adj. R2 0,9779 
Coeff. Var. 64,7733 

  
    

 

Variabel Parameter estimat Standard fejl t-værdi Pr > [t]      
Intercept 182,2365  90,6523  2,01  0,0456  
Resultat før IAS 36-
nedskrivninger 690,5709  89,3484  7,73   <0,001  
Imm. aktiver -1.400,3803  136,5328  -10,26   <0,001  
Aktivsum -30,2229  4,57095  -6,61   <0,001  
Egenkapital 620,0183  26,37893  23,50  <0,001  
IAS 36-nedskrivninger -5.021,2596  1.285,36595  -3,91   <0,001   

Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 5 
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Som vi har redegjort for ovenfor i afsnit 6.53, er alle forudsætninger for opstilling af 

regressionsanalyser ikke overholdt. Derfor kan vi ikke forholde os til de numeriske værdier af 

koefficienterne, men blot konstatere hvorvidt der er en positiv eller negativ sammenhæng mellem 

de forklarende og den forklarede variabel.   

I henhold til hypotese H2a forventes en negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige 

nedskrivninger efter IAS 36 og markedsværdien. Som redegjort for i kapitel 2 er alle variabler i 

prisregressionen divideret med antal aktier, og markedsværdien er således afspejlet i aktiekursen, 

det vil sige prisen på én aktie. Det fremgår af tabellerne ovenfor, at koefficienten for "IAS 36-

nedskrivninger" er negativ og signifikant ved et signifikansniveau på 5 % i begge tests. Resultaterne 

bekræfter således hypotese H2a og indikerer, at regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36 er 

værdirelevant information og afspejler reelle økonomiske værditab i virksomhederne.  

Det fremgår endvidere, at "Resultat før skat fratrukket IAS 36-nedskrivninger" og "Egenkapitalen" 

er positivt forbundet med aktiekursen og koefficienterne er signifikante ved et signifikansniveau på 

5 %.  
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6.5.2 Resultater for hypotese H2b 

I det følgende præsenteres resultaterne af den empiriske undersøgelse af hypotese H2b.  

De estimerede koefficienter og signifikansniveauet for de pågældende koefficienter fremgår af 

tabellerne 6.5.2.A nedenfor. 

Tabel 6.5.2.A 

Afkastregression  
Root MSE 0,47594 R2 0,0956 
Dependent Mean -0,08794 Adj. R2 0,0747 
Coeff. Var. -541,21605 

  
    

 

Variabel 
Parameter 
estimat Standard fejl t-værdi Pr > [t]      

Intercept -0,12436000 0,03595000  -3,46 0,0007  
Resultat før IAS 36-
nedskrivninger 0,00001614  0,00000707  2,28  0,0235  
Imm. aktiver 0,00000238  0,00000164  1,48  0,1481  
Aktivsum -0,00000005  0,00000007  -0,65  0,5166  
Egenkapital 1,11111224  0,00000133  1,68  0,0938  
IAS 36-nedskrivninger -0,00033396  0,00010715  -3,12  0,0021   

Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 6 

Det fremgår af tabellen ovenfor, at koefficienten for "IAS 36-nedskrivninger" er negativ og 

signifikant ved et signifikansniveau på 5 %. Resultaterne er konsistent med forventningerne i 

hypotese H2b og indikerer, at regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36 er værdirelevant 

information og afspejler reelle økonomiske værditab i virksomhederne.  

Det fremgår endvidere, at resultat før skat fratrukket IAS 36-nedskrivninger og den 

regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen er positivt forbundet med aktiekursen. Dog er 

koefficienten for den regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen ikke signifikant ved et 

signifikansniveau på 5 %, men er det ved et signifikansniveau på 10 %. Der er altså en svagere 

sammenhæng mellem den regnskabsmæssige egenkapital og markedsværdien af virksomheden.  
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6.5.3 Robusthed af resultater for spørgsmål 2 

Som vi har redegjort for i kapitel 3 er der mange faktorer, der påvirker værdiansættelse på 

kapitalmarkedet og påvirker aktiekurserne for de enkelte virksomheder. Der kan således være 

mange faktorer, som der ikke er taget højde for i regressionsanalyserne, men som påvirker 

resultaterne af undersøgelsen. Resultaterne i afsnit 6.5.1 og 6.5.2 kan være drevet af observationer i 

enkelte år, enkelte brancher, enkelte virksomheder med særligt store nedskrivninger eller markante 

kursudviklinger, udviklingen på kapitalmarkedet generelt og i særdeleshed den finansielle recession 

i 2008. Det kan endvidere tænkes, at det danske aktiemarked er tilpas småt til, at enkelte 

observationer påvirker resultaterne væsentligt. Som det fremgår af tabel 6.2.1.A er de 

gennemsnitlige IAS 36-nedskrivninger i perioden 2008-2012 væsentlige højere end medianen 

(mean: mellem 84 mDKK - 244 mDKK og median: 13 mDKK - 42 mDKK), hvilket indikerer at 

færre store nedskrivninger udgør en væsentlig del af de samlede nedskrivninger. 

For at teste robustheden af resultaterne i afsnit 6.5.1 og 6.5.2, er der udført en række alternative 

analyser, hvor bestemte observationer ikke er medtaget i populationen. For det første er 

regressionerne udført på populationen, hvor outliners - det vil sige indflydelsesrige observationer, 

ikke er medtaget. Derudover er regressionerne udført på populationen, hvor finansielle 

virksomheder, det vil sige banker og forsikringsselskaber, ikke er medtaget, hvor virksomheder i 

oliebranchen ikke er medtaget og hvor observationer for de største virksomheder, defineret som 

virksomheder med en balancesum på over 100 mia. kr., ikke er medtaget. Endeligt er der foretaget 

selvstændige analyser på observationer vedrørende virksomheder i Small og Large Cap. Grunden til 

at der ikke er udført en selvstændig regressionsanalyse på observationer vedrørende virksomheder i 

Mid Cap er, at der kun er 44 observationer i denne population. Af samme årsag er der ikke foretaget 

selvstændige analyser af enkelte år. Der er mellem 38 - 50 observationer i de respektive år i 

perioden 2008-2012. Som det fremgår af tabel 6.2.1.A er 2008 og 2009 det år med lavest nominel 

værdi af nedskrivninger på trods af, at dette år antages at være mest påvirket af den finansielle krise. 

Dette indikerer, at der ikke er behov for at regulere for observationer i 2008.   

I begge pris- og afkastregressioner (Dag 0 og Dag 1) er koefficienten for IAS 36-nedskrivninger 

ikke signifikant ved et signifikansniveau på 5 %, når outliners ikke medtages i analysen. 

Resultaterne er vedlagt i bilag 7 og bilag 8. Som det fremgår ovenfor, er der 10 observationer, der 

afviger med mere end 2,5 standardafvigelse. Disse resultater viser, at resultaterne i afsnit 6.5.1 og 

6.5.2 er drevet af disse ekstreme observationer. En tilsvarende sammenhæng er fundet i Stenheim 
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(2012), hvor det er outliers, der driver værdirelevansen i forhold til det engelske marked. 

Resultaterne indikerer, at IAS 36-nedskrivninger kun er værdirelevant information, når 

nedskrivningerne har en vis størrelse.  

Resultaterne kan indikere, at markedet anlægger en væsentlighedsbetragtning i indarbejdelse af IAS 

36-nedskrivninger i værdiansættelsen. Vi har ikke grundlag for at undersøge dette forhold nærmere. 

I tabellen nedenfor er observationerne inddelt efter størrelse af nedskrivningen sammenholdt med 

de samlede IAS 36-aktiver før nedskrivning: 

Tabel 6.5.3.A 

Størrelse* Antal   

100 % 24 
90 % - 99 % 3 
80 % - 89 % 5 
70 % - 79 % 6 
60 % - 69 % 4 
50 % - 59 % 4 
40 % - 49 % 6 
30 % - 39 % 8 
20 % - 29 % 26 
10 % - 19 % 25 
< 10 % 111   

 
222 

* Den %-vise størrelse af nedskrivningerne er beregnet som "IAS 36-nedskrivning" / "IAS 36-aktiver før nedskrivninger" 

Som det fremgår af tabel 6.5.3.A vedrører halvdelen af observationerne nedskrivninger, der udgør 

under 10 % af den bogførte værdi af IAS 36-aktiver. 24 af observationerne vedrører en fuld 

nedskrivning af de bogførte aktiver. Det ville være interessant at undersøge, om der er en 

sammenhæng mellem den relative størrelse af nedskrivningerne og værdirelevansen heraf, men i 

dette tilfælde vil populationen være for lille til at drage repræsentative konklusioner. 

I ingen af de øvrige alternative analyser afviger resultaterne betydeligt fra resultaterne i afsnit 

6.5.2.1 og 6.5.2. Koefficienten for IAS 36-nedskrivnigner er således negativ og signifikant i alle 

øvrige regressioner. Resultaterne er således ikke drevet af den finansielle sektor eller af de største 

virksomheder isoleret set. 
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6.5.4 Empiriske resultater for spørgsmål 3 

I det følgende præsenteres resultaterne af den empiriske undersøgelse af spørgsmål 3. Spørgsmål 3 

vedrører informationsindholdet af regnskabsmæssige nedskrivninger af aktiver efter IAS 36. 

Spørgsmål 3 er i afsnit 1.2 formuleret således:  

3 Indeholder rapporterede nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 ny information for 

kapitalmarkedet på tidspunktet for offentliggørelsen af regnskabet? 

Spørgsmål 3 er undersøgt ved en T-test. Der er opstillet følgende hypotese, som testes for at besvare 

spørgsmål 3. 

H3 Der er en negativ sammenhæng mellem nedskrivninger efter IAS 36 og aktieafkastet 

på tidspunktet for offentliggørelsen af nedskrivningerne. 

For at undersøge om et eventuelt overnormalt afkast i en periode omkring begivenheden er 

signifikant forskelligt fra nul, opstilles en såkaldt nulhypotese, H0. Der er opstillet følgende H0, som 

testes for at besvare spørgsmål 3: 

H0: 𝐶𝐴𝑅 = 0 

H0 er en teknisk hypotese, der opstilles med henblik på at teste H3 ved hjælp af en T-test. H0 må 

ikke forveksles med H3, som er hypotesen til spørgsmål 3. På baggrund af T-testen enten be- eller 

afkræftes nulhypotesen. Afkræftes nulhypotesen fortolkes dette som udtryk for, at det overnormale 

afkast ved et givent signifikansniveau er væsentligt forskelligt fra nul, det vil sige at: 

𝐶𝐴𝑅 ≠ 0 

Afkræftes H0 kan det modsætningsvist sluttes, at det overnormale afkast er signifikant  

I det følgende præsenteres resultaterne af den empiriske undersøgelse af hypotese H3. Som vi har 

redegjort for i afsnit 2.4 er der udført en tosidet T-test, hvor det overnormale afkast beregnes for 

hver observation i en given periode, og det testes, hvorvidt det overnormale afkast er signifikant 

forskelligt fra nul.. H0 bekræftes, hvis P-værdi > 0,05, og forkastet, hvis er P-værdi < 0,05. 

Forkastes H0 kan det modsætningsvist sluttes, at det overnormale afkast er signifikant forskelligt fra 

0. Hvis dette er tilfældet, bruges fortegnet for Mean, som indikation på, om udviklingen er positiv 

eller negativ. 
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I nedenstående tabel fremgår resultaterne fra vores t-test. Testen er udført på Dag 0 og Dag 1, det 

vil sige på dagen for offentliggørelse samt den efterfølgende dag. Derudover er der medtaget en t-

test for tre dage op til dag 0, betegnet Dag -1, Dag -2 og Dag -3. 

Tabel 6.5.4.A 

T-Test  
Dag 1  

N Mean Std. Dev. Std. Err. Minimum Maximum       
222 -0,00755 0,0551 0,0037 -0,3344 0,1572 

 
DF t Value Pr. > [t]         

 
221 -2,04 0,0423 

  
 

Dag 0  

N Mean Std. Dev. Std. Err. Minimum Maximum       
222 -0,00930 0,0620 0,00416 -0,4649 0,1991 

 
DF t Value Pr. > [t]         

 
221 -2,24 0,026 

  
 

Dag -1  

N Mean Std. Dev. Std. Err. Minimum Maximum       

222 0,00221 0,0376 0,00253 -0,1386 0,2522 

 
DF t Value Pr. > [t] 

  
      

 
221 0,88 0,3816 

  
 

Dag -2  

N Mean Std. Dev. Std. Err. Minimum Maximum       

222 -0,00025 0,0400 0,00269 -0,2734 0,1683 

 
DF t Value Pr. > [t] 

  
      

 
221 -0,09 0,9273 

  
 

Dag -3  

N Mean Std. Dev. Std. Err. Minimum Maximum       

222 0,00201 0,0342 0,00230 -0,1209 0,1803 

 
DF t Value Pr. > [t] 

  
    

  

 
221 0,88 0,3816 

  
 

Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS, jf. bilag 9 
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Som det fremgår af tabel 6.5.4.A er det overnormale afkast på Dag 0 signifikant forskelligt fra 0 

(Dag 0: Pr. > [t] = 0,026) og det fremgår, at det gennemsnitlige overnormale afkast på Dag 0 er 

negativt (Mean = -0,00930). Resultaterne er konsistent med forventningerne i hypotese H3 og 

indikerer, at de offentliggjorte regnskabsinformationer indeholder ny information for investor på 

tidspunktet for offentliggørelse, og at der sker en signifikant og negativ reaktion på rapportering af 

IAS 36-nedskrivninger.  

Det fremgår endvidere, at det overnormale afkast i dagene op til tidspunktet for offentliggørelse 

ikke er signifikant forskelligt fra 0 (Dag -3: Pr. > [t] = 0,3816, Dag -2: Pr. > [t] = 0,9273, Dag -1: 

Pr. > [t] = 0,3816). En betydelig negativ reaktion kan således først observeres på tidspunktet for 

offentliggørelse. Det overnormale afkast er endvidere negativt og signifikant forskelligt fra nul på 

Dag 1 (Dag 1: Pr. > [t] = 0,0423, Mean = -0,00755), hvilket indikerer, at der sker en yderligere 

tilpasning på aktiemarkedet på dag 1. P-værdien er dog svagere på Dag 1 sammenholdt med Dag 0. 

Vores resultater indikerer samlet set, at der sker en betydelig negativ reaktion på Dag 0, og en 

mindre betydelig, men dog signifikant, tilpasning på Dag 1. 

6.5.5 Robusthed spørgsmål 3 

I det følgende vil vi, ligesom for spørgsmål 2, udføre en række alternative analyser med henblik på 

at teste robustheden af vores resultater. 

I lighed med tidligere forskning har vi foretaget alternative analyser, hvor vi har fjernet henholdsvis 

banker, banker og forsikringsselskaber og olieselskaber. Derudover har vi foretaget alternative 

analyser af de enkelte aktieindeks, det vil sige Small, Mid og Large Cap. Da datasættet ikke 

indeholder nok observationer i Mid Cap indekset, er der ikke foretaget en selvstændig analyse af 

disse observationer. Endeligt har vi udført en alternativ analyse på virksomheder med en aktivsum 

under 1 milliard kroner.  

Begivenhedsstudier er forbundet med den iboende usikkerhed, at effekten af den begivenhed der er 

genstand for undersøgelse ikke er isoleret i datasættet. I nærværende undersøgelse vil det sige, at 

der er en vis usikkerhed forbundet med, at det ikke er effekten af de rapporterede IAS 36-

nedskrivninger, der driver resultatet. Med henblik på at adressere noget af denne usikkerhed er der 

udført alternative analyser af de observationer, hvor IAS 36-nedskrivninger er rapporteret sammen 

med et negativt regnskabsmæssigt resultat før nedskrivninger, samt af de observationer, hvor IAS 

36-nedskrivninger er rapporteret sammen med et positivt regnskabsmæssigt resultat før 
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nedskrivninger. Dette giver mulighed for at undersøge, om resultaterne i afsnit 6.5.4 er drevet af 

eksempelvis negative regnskabsmæssige resultater, og ikke IAS 36-nedskrivninger. 

Med henblik på at undersøge om der er forskel på investors reaktion på henholdsvis nedskrivning af 

materielle anlægsaktiver, nedskrivning af goodwill, nedskrivning af andre immaterielle 

anlægsaktiver og nedskrivning af kapitalandele, er der også foretaget alternative analyser af disse 

variabler. Da der ikke er nok observationer af nedskrivning på kapitalandele af associerede 

virksomheder, er der dog ikke foretaget test af dette.   

Resultaterne af de alternative analyser fremgår af tabellen nedenfor. 
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Tabel 6.5.5.A 

  
Dag 1 Dag 0 Dag -1 Dag -2 Dag -3 

  
     

Uden banker Pr. > [t] 0,0552 0,0285 0,1649 0,9163 0,2059 

  Mean -0,00782 -0,01000 0,00385 -0,00031 0,00314 

Uden banker og forsikring Pr. > [t] 0,0847 0,0341 0,1275 0,7923 0,2450 

 Mean -0,00729 -0,01200 0,00446 -0,00082 0,00299 
Uden olieselskaber 

Pr. > [t] 0,0213 0,0182 0,3113 0,9299 0,1302 

 
Mean -0,00862 -0,01030 0,00267 -0,00024 0,00346 

Small Cap 
  Pr. > [t] 0,0516 0,0602 0,7940 0,9501 0,6219 

Mean -0,01180 -0,01090 0,00086 0,00026 0,00153 
Large Cap 
  Pr. > [t] 0,8956 0,2604 0,2988 0,0682 0,7612 

Mean 0,00062 -0,00583 -0,00326 0,00634 0,00121 

Goodwill nedskrivninger Pr. > [t] 0,6032 0,0956 0,2962 0,0408 0,1870 

 Mean -0,00351 -0,01460 0,00655 -0,01220 0,00656 

Øvrige immaterielle nedskrivninger Pr. > [t] 0,3356 0,4503 0,8792 0,7150 0,9660 

 Mean -0,05270 -0,00511 0,00058 -0,00156 -0,00017 

Materielle nedskrivninger Pr. > [t] 0,0423 0,0263 0,3816 0,9273 0,3816 

 Mean -0,00755 -0,00930 0,00221 -0,00025 0,00201 

Balancesum under 1 mia Pr. > [t] 0,0243 0,0595 0,2453 0,7372 0,5147 

 Mean -0,00970 -0,00934 0,00347 -0,00107 0,00171 

Nedskrivning over 1 % af aktivsum Pr. > [t] 0,0260 0,0373 0,3244 0,3529 0,7658 

 Mean -0,01850 -0,01940 0,00519 -0,00553 0,00144 

Negativt resultat før IAS 36-nedskrivninger Pr. > [t] 0,0129 0,0148 0,4022 0,2400 0,7901 

 Mean -0,0210 -0,0236 0,00483 -0,0740 0,00122 

Positivt resultat før IAS 36- nedskrivninger Pr. > [t] 0,8704 0,8147 0,7611 0,0531 0,3141 

 Mean 0,000501 -0,00078 0,000653 0,00403 0,00249 
Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 10 

Som det fremgår af tabel 6.5.5.A ovenfor, er resultaterne af undersøgelsen af hypotese H3 ikke 

signifikante for så vidt angår observationer, hvor IAS 36-nedskrivningen er rapporteret sammen 

med et positivt regnskabsmæssigt resultat før nedskrivninger (Dag 0: Pr. > [t] = 0,8704, Dag 1: Pr. 

> [t] = 0,8704). Resultaterne er alene signifikante for så vidt angår observationer, hvor IAS 36-

nedskrivningen er rapporteret sammen med et negativt regnskabsmæssigt resultat før 

nedskrivninger. Disse resultater indikerer, at resultaterne i afsnit 6.5.4 ikke er drevet af de 

rapporterede IAS 36-nedskrivninger, men derimod af det regnskabsmæssige resultat.  
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6.5.6 Empiriske resultater for spørgsmål 4 

I det følgende præsenteres resultaterne af den empiriske undersøgelse af spørgsmål 4. Spørgsmål 4 

undersøger, om markedet allerede har indarbejdet dele af nedskrivningen før 

offentliggørelsestidspunktet. Spørgsmål 4 er i afsnit 1.2 formuleret således:  

4 I hvilket omfang har kapitalmarkedet forudset og allerede indarbejdet en nedskrivning 

i aktiekursen af virksomhedens nettoaktiver på tidspunktet for virksomhedens 

offentliggørelse? 

Der er opstillet følgende hypotese, som testes for at besvare spørgsmål 4. 

H4 Aktieafkastet vil være negativt påvirket i perioden op til offentliggørelsen af IAS 36 

nedskrivningens offentliggørelse. 

Som vi har redegjort for i kapitel 2 undersøges spørgsmål 4 ved hjælp en T-test. På samme måde 

som for spørgsmål 3 testes hypotese H4 ved at opstille en teknisk nulhypotese H0. Der er opstillet 

følgende H0, som testes for at besvare spørgsmål 4: 

H0: 𝐶𝐴𝑅 = 0 

Selvom der ikke er tale om et begivenhedsstudie, bliver testen udarbejdet på samme måde som i 

spørgsmål 3, altså ved hjælp af en tosidet T-test. Det overnormale afkast beregnes for hver 

observation i en given periode, og det testes, hvorvidt det overnormale afkast er signifikant 

forskelligt fra nul. H0 bekræftes, hvis P-værdi > 0,05, og forkastet, hvis er P-værdi < 0,05. Forkastes 

H0 kan det modsætningsvist sluttes, at det overnormale afkast er signifikant forskelligt fra 0. I dette 

tilfældet bruges fortegnet for Mean som indikation på, om udviklingen er positiv eller negativ. 

Ud fra den betragtning, at der er omkring 220 børsdage på et kalenderår, er der i nærværende 

undersøgelse arbejdet med et kvartal svarende til en periode på 55 børsdage. Det overnormale 

afkast er således beregnet for hver virksomhed som det gennemsnitlige afkast i perioden på 55 dage. 

I nedenstående tabel fremgår resultaterne fra vores T-test. Testen er udført for perioderne -1Q: Dag 

-1 til Dag -55, -2Q: Dag 56 til Dag 110 og så fremdeles.  

For virksomheder med flere observerede nedskrivninger er der ikke beregnet CAR, der går længere 

tilbage end tidligere nedskrivninger, således at en tidligere nedskrivning ikke kan påvirke CAR for 

de efterfølgende observationer. 
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I nedenstående tabel fremgår resultaterne fra vores T-test for -Q1 til -10Q. 

Tabel 6.5.6 A 

 
-1Q -2Q -3Q -4Q -5Q -6Q -7Q -8Q -9Q -10Q 

 
          

Pr. > [t] 0,4628 0,0130 <0,0001 <0,0001 0,0028 0,0086 0,2118 0,8735 0,0072 0,3399 

Mean -0,00897 -0,03350 -0,05150 -0,05630 -0,04240 -0,04080 -0,01710 0,00257 -0,04800 -0,01570 
Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 11 

Med undtagelse af -8Q er der i alle perioder en negativ Mean værdi hvilket betyder, at 

virksomhederne der på Dag 0 har offentliggjort en nedskrivning efter IAS 36 har et lavere afkast 

end markedet som helhed. Som det fremgår af tabellen ovenfor er det overnormale afkast 

signifikant forskelligt fra markedet som helhed i perioderne -2Q, -3Q, -4Q, -5Q, -6Q, -9Q. 

Resultaterne er konsistent med forventningerne i hypotese H4 og indikerer, at virksomheder der på 

Dag 0 har offentliggjort en IAS 36-nedskrivning i denne periode op til offentliggørelsen har et 

overnormalt afkast, der er signifikant lavere end markedet som helhed. 

Nedenfor er udviklingen i det overnormale afkast for perioderne -1Q til -10Q illustreret grafisk. 

Grafen viser det gennemsnitlige overnormale afkast for virksomhederne, der på Dag 0 har 

offentliggjort en IAS 36-nedskrivning. 

 

Som grafen viser, indikerer vores resultater, at aktiemarkedet i en periode på op til 10 kvartaler, 

svarende til 2,5 år før nedskrivningen bliver rapporteret, har indregnet en værdiforringelse af 

virksomheder afspejlet i aktiekurserne. 

-0,06000 

-0,05000 

-0,04000 

-0,03000 

-0,02000 

-0,01000 

0,00000 

0,01000 

-10Q -9Q -8Q -7Q -6Q -5Q -4Q -3Q -2Q -1Q 

Overnormalt afkast 

Mean 



Side 97 af 176 
 

6.5.7 Robusthed spørgsmål 4 

Vi vil ligesom i spørgsmål 2 og 3 udføre en række alternative analyser, for at teste robustheden af 

vores resultater. For at teste robustheden af resultaterne for spørgsmål 4, udføres de samme 

alternative analyse som under spørgsmål 3. Dog tages der ikke højde for, om der er udmeldt positivt 

eller negativt resultat i sammenhæng med offentliggørelsen af IAS 36-nedskrivninger, da analysen 

udføres på kvartalsbasis og ikke på offentliggørelsestidspunktet.  

For at se, om investorerne er bedre til at "forudse" nogle typer nedskrivninger, har vi lavet 

robusthedsmåling på typen af nedskrivning, goodwill, øvrige immaterielle anlægsaktiver og 

materielle anlægsaktiver. Da der ikke er nok observationer af nedskrivning på kapitalandele af 

associerede virksomheder, er der ikke foretaget test af dette.  
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Resultaterne af de alternative analyser fremgår af tabel 6.5.7.A nedenfor. 

Tabel 6.5.7.A 

  
-1Q -2Q -3Q -4Q -5Q -6Q -7Q -8Q -9Q -10Q 

  
          

U. banker Pr. > [t] 0,5919 0,0314 0,0004 <0,0001 0,0062 0,0125 0,5217 0,7379 0,0084 0,2090 

 
Mean -0,00694 -0,03100 -0,04740 -0,06420 -0,04320 -0,04120 -0,00917 -0,00590 -0,04940 -0,02060 

U. banker og  
forsikring 

Pr. > [t] 0,7018 0,0036 0,0004 <0,0001 0,0237 0,0233 0,3150 0,9470 0,0046 0,3969 

Mean -0,00523 -0,04240 -0,05000 -0,06580 -0,03600 -0,03950 -0,01540 -0,00122 -0,05670 -0,01420 

Small Cap Pr. > [t] 0,6143 0,8016 0,0269 0,0004 0,0020 0,0725 0,2670 0,1044 0,0036 0,0079 

 
Mean -0,00920 -0,00497 -0,03600 -0,06760 -0,06960 -0,04290 -0,02060 -0,02840 -0,80700 -0,06010 

Large Cap Pr. > [t] 0,3454 0,0022 0,0024 0,0985 0,4610 0,4444 0,0746 0,4441 0,6146 0,9691 

 
Mean -0,01710 -0,06940 -0,06490 -0,03130 -0,01790 -0,02250 -0,04680 0,02050 -0,01580 -0,00109 

U. olie Pr. > [t] 0,2570 0,0191 <0,0001 <0,0001 0,0019 0,0196 0,2293 0,8091 0,0083 0,3733 

 
Mean -0,01400 -0,03270 -0,04960 -0,05660 -0,04300 -0,03720 -0,01700 0,00402 -0,04410 -0,01440 

Goodwill 
nedskrivninger 

Pr. > [t] 0,6939 0,0319 0,0035 0,0218 0,1201 0,0530 0,3553 0,1436 0,2255 0,7539 

Mean 0,00847 -0,06160 -0,07200 -0,06120 -0,03920 -0,05880 -0,02570 0,04720 -0,04570 0,01020 

Øvrige 
immaterielle 

nedskrivninger 

Pr. > [t] 0,9983 0,2152 0,0007 0,0017 0,0053 0,0659 0,0153 0,8751 0,6944 0,6111 

Mean -0,00003 -0,02460 -0,05250 -0,05200 -0,06230 -0,04120 -0,04980 -0,00441 -0,00858 -0,01180 

Materielle 
nedskrivninger 

Pr. > [t] 0,4628 0,0130 <0,0001 <0,0001 0,0028 0,0086 0,2118 0,8735 0,0072 0,3399 

Mean -0,00897 -0,03350 -0,05150 -0,05630 -0,04240 -0,04080 -0,01710 0,00257 -0,04800 -0,01570 

Aktiver under 
1 mia 

Pr. > [t] 0,3343 0,0666 <0,0001 <0,0001 0,0023 0,0183 0,2476 0,6335 0,0081 0,4103 

Mean -0,01390 -0,02900 -0,05590 -0,06670 -0,04980 -0,04000 -0,01750 0,00826 -0,05180 -0,01540 

Nedskrivning 
over 1 % af 
aktivsum 

Pr. > [t] 0,3393 0,0519 <0,0001 0,0001 0,0025 0,0177 0,3438 0,8827 0,2734 0,3937 

Mean -0,02270 -0,05170 -0,12130 -0,10490 -0,08430 -0,05730 -0,02500 -0,00490 -0,03700 0,02460 
Ovenstående tabel er et sammendrag af output fra SAS jf. bilag 12 

Som det fremgår af tabellen, er der ikke væsentlige ændringer i resultaterne i nogle af de alternative 

analyser. Det skal dog bemærkes, at der for så vidt angår virksomheder i Large Cap indekset kun er 

en signifikant mere negativ udvikling i -2Q og -3Q. Ved et signifikantniveau på 10 % er der 

ligeledes en signifikant mere negativ udvikling i det overnormale afkast for perioderne -4Q, -5Q og 

-7Q.  
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7 Diskussion 
I det følgende vil vi kort diskutere vores resultater i forhold til den tidligere forskning. Vi har 

redegjort for resultaterne af den tidligere forskning på området i afsnit 5.2. De metodemæssige 

forskelle og ligheder er blevet diskuteret i afsnit 2.3, og vil ikke blive diskuteret her. Vi vil i det 

følgende således udelukkende diskutere undersøgelsens resultater. Vi vil ikke diskutere 

samfundsmæssige/reguleringsmæssige forhold. 

Som vi har redegjort for i afsnit 6, har den tidligere forskning ikke undersøgt værdirelevansen eller 

informationsindholdet af IAS 36-nedskrivninger under ét. Der er derimod lavet en række studier af 

nedskrivninger af goodwill, som udgør en delmængde af aktiverne omfattet af IAS 36. Som vi har 

redegjort for i afsnit 5.2 og 5.3 har vi i vores undersøgelsesdesign og opstilling af hypoteser lænet 

os op af disse tidligere studier af goodwillnedskrivninger. Vi vil derfor også bruge disse studier som 

udgangspunkt for en diskussion af resultaterne af nærværende undersøgelse. 

7.1.1 Værdirelevans 

Som vi har redegjort for i afsnit 6.5.1 og 6.5.2 bekræfter vores empiriske undersøgelse hypotese 2a 

og 2b. Resultaterne viser en signifikant og negativ sammenhæng mellem IAS 36-nedskrivninger og 

markedsværdien. I forbindelse med vores robusthedstest i afsnit 6.5.3 har det imidlertid vist sig, at 

resultaterne ikke er signifikante, når de mest ekstreme observationer holdes ude af populationen. 

Resultaterne er med andre ord drevet af få enkeltstående observationer, og er derfor ikke 

repræsentative for hele populationen.  

Vi vil i nedenstående afsnit sammenholde vores resultater med de nyeste undersøgelser af 

værdirelevans, AbuGhazaleh et al (AbuGhazaleh et al, 2012), Laghi et al (Laghi et al, 2013) og 

Stenheim (Stenheim, 2012) og derigennem diskutere de forudsætninger der kan medvirke til de 

forskellige resultater. 

Som vi har redegjort for i afsnit 5.2 har tidligere undersøgelser af værdirelevansen af 

goodwillnedskrivninger for engelske og canadiske børsnoterede virksomheder generelt påvist en 

negativ sammenhæng mellem regnskabsmæssige nedskrivninger af goodwill og markedsværdien. 

Dog finder Stenheim (2012) ikke en signifikant negativ sammenhæng mellem 

goodwillnedskrivninger og aktiekurserne, efter at der er reguleret for særligt indflydelsesrige 

observationer. I lighed med nærværende undersøgelse finder Stenheim (2012) således, at 

resultaterne er drevet af særligt indflydelsesrige observationer. I AbuGhazaleh et al. (2012) og 
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Laghi et al. (2013) er der i ikke taget højde for særligt indflydelsesrige observationer. Dog har 

Laghi et al. i forbindelse med undersøgelsesdesignet frasorteret de 5 % største og de 5 % mindste 

observationer. 

Der kan tænkes en række årsager til, at vores resultater afviger fra resultaterne i den tidligere 

forskning. Den første og mest åbenlyse forskel mellem nærværende undersøgelse og tidligere 

forskning er, at nærværende undersøgelse omfatter virksomheder børsnoteret i Danmark, hvor den 

tidligere forskning primært er fokuseret på virksomheder børsnoteret i England. Dette giver 

anledning til en række overvejelser i forhold til at forklare de forskellige resultater. 

For det første vil forskelle i sammensætningen af virksomhedstyper på aktiemarkedet have 

betydning for resultaterne af et værdirelevansstudie. Eftersom denne type studie undersøger 

sammenhængen mellem regnskabsdata og markedsværdier, vil graden af ikke indregnet 

immaterielle aktiver have stor betydning for den sammenhæng, der kan påvises. Der vil alt andet 

lige være en svagere sammenhæng mellem regnskabsdata og markedsværdier, hvis markedet som 

helhed har en høj grad af ikke indregnede immaterielle aktiver. Eksempelvis vil virksomheder i 

medicinalbranchen, hvor der er mange forskningsprojekter, have en langt større værdi af ikke 

indregnede immaterielle aktiver, end øvrige produktionsvirksomheder. Grunden til at graden af ikke 

indregnede immaterielle aktiver har betydning for sammenligneligheden af værdirelevansstudier er, 

at observerbare ændringer i markedsværdien kan vedrøre værdiforringelse af ikke indregnede 

immaterielle aktiver. En tilsvarende værdiforringelse vil derfor ikke være indregnet i regnskaberne, 

og der kan således ikke observeres en sammenhæng mellem regnskabsdata og markedsværdier. 

Endvidere vil den samlede regnskabsmæssige værdi på markedet af de bogførte aktiver, der er 

omfattet af IAS 36, have betydning for den sammenhæng, der kan påvises. Eksempelvis vil 

servicevirksomheder og finansielle virksomheder have en langt lavere værdi af anlægsaktiver 

omfattet af IAS 36 end produktionsvirksomheder og transportvirksomheder, der ejer skibe og biler. 

Dette skyldes, at de pågældende aktiver i sidstnævnte virksomheder typisk vil være knyttet direkte 

til virksomhedernes primære drift, og regnskabsmæssige nedskrivninger heraf vil derfor have større 

betydning for investor. 

Et andet forhold, der har betydning når man sammenligner værdirelevansstudier i forskellige lande, 

er hvorvidt der er forskel i måden hvorpå reglerne er implementeret i de forskellige lande. Det 

drejer sig dels om måden, hvorpå reglerne fortolkes, og dels om måden, hvorpå regnskabsaflægger 

udøver de regnskabsmæssige skøn, der ligger til grund for nedskrivningstesten. Efter 
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implementeringen af IFRS i EU 2005 er der sket en gennemgribende ensretning af 

regnskabsreguleringen i Europa. Derfor må de forskelle, der skyldes effekten af forskellig 

implementering af regnskabsreglerne, antages at være begrænsede for så vidt angår forskelle 

mellem danske og engelske virksomheder. 

De undersøgelser, vi har valgt at sammenholde vores resultater med, er alle foretaget af 

virksomheder noteret på en europæisk børs, hvorfor der ikke er forskel på den regnskabsmæssige 

regulering af IAS 36-nedskrivninger. Det bør derfor som udgangspunkt ikke have betydning at 

undersøgelserne foretages på forskellige markeder. Der er dog i henhold til undersøgelse foretaget 

af Soderstrom og Sun (Soderstrom og Sun, 2007), en forskel på kvaliteten af regnskaberne på tværs 

af landegrænser, selvom alle landende i Europa har implementeret IFRS. Forskellene skyldes ifølge 

dem, at der er forskel på det juridiske og politiske system i de lande som virksomhederne agerer i.  

Et tredje forhold, der kan påvirke sammenhængen mellem regnskabsmæssige nedskrivninger og 

markedsværdien, er udviklingen i den nationale økonomiske vækst og det finansielle miljø i den 

periode, der er omfattet af undersøgelsen. Eksempelvis må markedet generelt antages at være 

mindre tilbøjelig til at foretage nedskrivninger afspejlet i markedsværdien i perioder med udsigt til 

økonomisk vækst. Som vi har redegjort for i afsnit 5.2 dækker tidligere undersøgelser en periode fra 

1988-2011. Det seneste studie af Laghi et al. (2013) dækker perioden 2008-2011, og her påvises 

som sagt også en signifikant og negativ sammenhæng. Baseret herpå er således ikke noget der 

indikerer, at der er forskel i resultaterne i perioden før og efter finanskrisen 2007-2008. 

Derudover er der en grundlæggende forskel mellem vores undersøgelse og de undersøgelser, vi 

sammenholder med, nemlig den, at vores population indeholder alle nedskrivninger efter IAS 36, 

hvor AbuGhazaleh et al (AbuGhazaleh et al, 2012), Laghi et al (Laghi et al, 2013) og Stenheim 

(Stenheim, 2012) kun undersøge værdirelevansen af nedskrivninger af goodwill. Dette kan have en 

påvirkning på resultatet, da værdirelevansen enten kan være større eller mindre for andre typer af 

IAS 36-nedskrivninger.  

Vi har i forbindelse med vores robusthedstest udført en alternativ analyse af værdirelevansen af 

goodwill-nedskrivninger alene. Resultaterne af denne analyse er de samme som af vores primære 

analyse, altså at goodwillnedskrivninger er værdirelevante, men samtidig, at resultaterne er drevet 

af særligt indflydelsesrige observationer. For så vidt angår goodwillnedskrivninger isolere set, 
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stemmer vores resultater heller ikke overens med resultaterne i AbuGhazaleh et al (2012) og Laghi 

et al, (2013). 

7.1.2 Begivenhedsstudie 

Som vi har redegjort for i afsnit 6.5.4 bekræfter vores empiriske undersøgelse hypotese H3. 

Resultaterne viser en signifikant og negativ sammenhæng mellem IAS 36-nedskrivninger og 

markedsværdien på tidspunktet for offentliggørelse og den efterfølgende dag (Dag 0 og Dag 1). 

Resultaterne viser en stærk negativ sammenhæng på selve dagen for offentliggørelse (Dag 0), og en 

svagere negativ sammenhæng den efterfølgende dag (Dag 1). Dog har vi i forbindelse med vores 

robusthedstest af resultaterne konkluderet, at resultaterne ikke er signifikante for så vidt angår 

observationer, hvor IAS 36-nedskrivningen har rapporteret et negativt regnskabsmæssigt resultat før 

nedskrivninger. Dette indikerer, at det ikke er de rapporterede IAS 36-nedskrivninger, der driver 

resultaterne af analysen, men derimod det regnskabsmæssige resultat. Disse resultater er i strid med 

resultaterne i blandt andet Li et al. (2010) og Zhang et al. (2011), som der er redegjort for i afsnit 

5.2. Der er ikke i disse studier taget højde for, om nedskrivninger af goodwill er rapporteret 

sammen med et negativt eller positivt regnskabsmæssigt resultat, hvilket således ikke gør 

undersøgelserne direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse. Dog indikerer vores 

analyse, at der kan være behov for at tage højde herfor med henblik på at isolere effekten af IAS 36-

nedskrivninger fra effekten af det regnskabsmæssige resultat. 

I tillæg til begivenhedsstudiet har vi undersøgt den langsigtede udvikling i markedsværdien i en 

periode op til 2,5 år før tidspunktet for offentliggørelsen af IAS 36 nedskrivningen. Vores 

undersøgelse viser, at der for de pågældende virksomheder er en kursudvikling der generelt er mere 

negativ end for markedet som helhed i perioden op til tidspunktet for offentliggørelse, se afsnit 

6.5.7. Resultaterne af spørgsmål tre og fire indikerer, at den fulde tilpasning på aktiemarkedet ikke 

sker på tidspunktet for offentliggørelse af IAS 36-nedskrivningerne, men at aktiemarkederne 

løbende indarbejder dele af værdiforringelsen i en længere periode forud for offentliggørelsen. 

Disse resultater er i overensstemmelse med bl.a. Bartov et al. (1998), hvilket dog er et meget tidligt 

studie af amerikanske virksomheder under forældede regnskabsregler. 

På samme måde som det gør sig gældende for begivenhedsstudiet, er der en risiko for at der ved 

undersøgelses af spørgsmål 4 er andre forhold, der påvirker aktiekurserne end den efterfølgende 

offentliggjorte IAS 36 nedskrivning. Resultaterne kan således ikke tolkes som udtryk for en absolut 

sandhed, men derimod en tendens. Baseret på størrelsen af vores stikprøve, og entydigheden i vores 
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resultater, mener vi godt, at vi på baggrund af vores analyse kan konkludere, at der er en tendens til, 

at markedet foretager en del af værditilpasningen før virksomhederne offentliggør IAS 36-

nedskrivningen, og at markedsnedskrivningen derfor sker uafhængigt af virksomhedernes 

offentliggørelse af IAS 36-nedskrivning.   
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8 Konklusion 
Vi har i denne afhandling undersøgt spørgsmålet om værdirelevans og informationsindhold samt 

den tidsmæssige placering af rapporterede nedskrivninger efter IAS 36. Ved værdirelevans forstås 

regnskabsdatas evne til at afspejle information, som også er afspejlet i markedsværdier. Ved 

informationsindhold forstås, at en finansiel information indeholder ny og relevant information på 

tidspunktet for offentliggørelse.  

Efter de nuværende regler i IAS 36 foretages nedskrivninger af aktiver, når aktivet er 

værdiforringet. Aktiver eller grupper af aktiver er værdiforringede, når genindvindingsværdien, det 

vil sige den højeste værdi af aktivets nettosalgsværdi og kapitalværdi, er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi af aktivet.  Såfremt et aktiv er værdiforringet, skal der ske nedskrivning af 

den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. 

For at undersøge hvorvidt regnskabsmæssige nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 indeholder 

værdirelevant information for kapitalmarkedet, har vi ved hjælp af pris- og afkastregressioner 

undersøgt sammenhængen mellem offentliggjorte IAS 36-nedskrivninger og udviklingen i 

markedsværdien. Undersøgelsen omfatter danske børsnoterede virksomheder pr. 5. juli 2013, og 

dækker perioden 2008-2012. Vores undersøgelse viser, at der er en signifikant og negativ 

sammenhæng mellem IAS 36-nedskrivninger og markedsværdien for de pågældende virksomheder. 

Vi konkluderer derfor, at IAS 36-nedskrivninger er værdirelevant information for investor. Dog 

viser vores undersøgelse, at disse resultater er drevet af de største nedskrivninger. Hvis de største 

observationer holdes ude af analysen, er der ikke længere en signifikant og negativ sammenhæng 

mellem IAS 36-nedskrivninger og markedsværdien. 

For at undersøge hvorvidt rapporterede nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 indeholder ny 

information for kapitalmarkedet på tidspunktet for offentliggørelsen, har vi ved hjælp af en tosidet 

T-test undersøgt, om det overnormale afkast for virksomheder som har rapporteret en IAS 36-

nedskrivning er betydeligt negativt sammenholdt med markedet som helhed. Det overnormale 

afkast er beregnet som forskellen mellem aktieafkastet for virksomheder, der har offentliggjort IAS 

36-nedskrivninger, og aktieafkastet for markedet som helhed. Vores undersøgelse viser, at det 

overnormale afkast for virksomheder som har offentliggjort IAS 36-nedskrivninger er negativt og 

signifikant forskelligt fra afkastet for markedet som helhed på tidspunktet for offentliggørelse. 

Resultaterne indikerer, at rapporterede nedskrivninger af aktiver efter IAS 36 indeholder ny 

information for kapitalmarkedet på tidspunktet for offentliggørelsen. Vores undersøgelse viser også, 
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at disse resultater ikke gælder for så vidt angår observationer, hvor IAS 36-nedskrivninger er 

rapporteret sammen med et positivt regnskabsmæssigt resultat før nedskrivninger. Dette indikerer, 

at det er det regnskabsmæssige resultat, og ikke IAS 36-nedskrivningerne, der driver 

markedsreaktionen. Det konkluderes derfor, at IAS-36 nedskrivninger ikke har informationsindhold 

på tidspunktet for offentliggørelse. Disse resultater er i strid med resultaterne af den tidligere 

forskning.  

For at undersøge i hvilket omfang kapitalmarkedet har forudset og allerede indarbejdet en 

nedskrivning af virksomhedens nettoaktiver på tidspunktet for offentliggørelse, har vi ved hjælp af 

en tosidet T-test undersøgt, om det overnormale afkast for virksomheder, som har rapporteret en 

IAS 36-nedskrivning, er betydeligt negativt sammenholdt med markedet som helhed i en periode på 

op til 2,5 år før offentliggørelsen af nedskrivningen. Vores resultater viser, at det overnormale 

afkast generelt er negativt og signifikant forskelligt fra markedet som helhed i perioden op til 

tidspunktet for offentliggørelse af nedskrivningen. Spørgsmålet om i hvilket omfang 

kapitalmarkedet har forudset, og allerede indarbejdet en nedskrivning af virksomhedens 

nettoaktiver på tidspunktet for offentliggørelse, kan ikke besvares uden også at tage resultaterne af 

ovenstående undersøgelse i betragtning. Henset til ovenstående resultater konkluderer vi derfor, at 

markedet i en høj grad forudser og indarbejder en nedskrivning af værdiforringede aktiver i 

markedsværdien i en periode på op til 2,5 år før tidspunktet for offentliggørelse af de 

regnskabsmæssige nedskrivninger. 
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9 Perspektivering 
I det følgende vil vi kort perspektivere resultaterne af vores undersøgelse til aktuelle udviklinger og 

forhold indenfor den internationale regnskabsregulering.  

Som vi har redegjort for i kapitel 4 beskriver IFRS-begrebsrammen fundamentet for de enkelte 

IFRS-standarder. Begrebsrammen er ikke i sig selv en regnskabsstandard, det vil sige at 

begrebsrammen ikke indeholder kriterier for indregning og måling, men begrebsrammen beskriver 

grundlaget for og formålet med standarderne. Et af de grundlægende kvalitative krav til regnskabet, 

som beskrives i begrebsrammen, er relevans. Et af de grundlæggende formål med regnskabet er 

således at give regnskabsbruger relevant information. I begrebsrammen defineres relevans finansiel 

information som information, der gør en forskel for de beslutninger, der træffes på baggrund af 

regnskabet (Framework QC6). Begrebsrammen beskriver to grundlæggende egenskaber ved 

relevant finansiel information. For det første har relevant information predictive value - 

prognoseværdi. Det vil sige, at relevant finansiel information kan bruges til at forudsige fremtidige 

pengestrømme. For det andet har relevant finansiel information confirmatory value - kontrolværdi. 

Det vil sige, at relevant finansiel information kan bruges til be- eller afkræfte værdiansættelsen på 

markedet (Framework QC8-10). Hvis finansielle informationer har prognose- og kontrolværdi må 

det antages, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i markedsværdier og de finansielle 

resultater rapporteret i regnskaberne, herunder IAS 36-nedskrivninger. Værdirelevansstudier 

undersøger prognose- og kontrolværdien af finansielle informationer ved netop at analysere på 

sammenhængen mellem markedsværdier og finansielle informationer. Vores resultater indikerer, at 

IAS 36-nedskrivninger ikke afspejler relevant information for investor, og at standarden således 

ikke producerer informationer, der er i overensstemmelse med de kvalitative egenskaber, som er 

beskrevet i begrebsrammen. Hvis det forholder sig således, at IAS 36-nedskrivninger ikke afspejler 

relevant information for investor, kan der være grund til at revurdere de gældende regler.  

Aktuelt er de nuværende regler for indregning og måling af goodwill i forbindelse med 

virksomhedssammenslutninger genstand for revurdering af IASB. IASBs såkaldte post-

implementation review af IFRS 3 forventes at blive offentliggjort i første kvartal i 2014. IFRS 3 

omfatter den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger. Gennemgangen 

indebærer sandsynligvis en diskussion og vurdering af reglerne for indregning og måling af 

goodwill i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. I lyset af resultaterne af nærværende 

undersøgelse kunne det være relevant også at diskutere reglerne for den efterfølgende måling af 
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goodwill - det vil sige reglerne for værdiforringelse af aktiver i IAS 36. Det kunne være relevant at 

diskutere mulighederne for at forbedre reglerne for nedskrivningstesten, muligheden for at 

genindføre systematiske afskrivninger af goodwill samt for at forbedre oplysningskravene i IAS 36. 

I den europæiske værdipapirhandelsmyndighed ESMAs rapport (ESMA 2013) fra januar 2013 

kritiseres kvaliteten af noteoplysningerne vedrørende nedskrivningstesten i de europæiske 

regnskaber. Mangelfulde eller irrelevant informationer om forudsætningerne i de regnskabsmæssige 

skøn, der ligger til grund for nedskrivningstesten, kan påvirke den prognose- og kontrolværdi, 

investor tillægger IAS 36-nedskrivninger. I lyset af resultaterne af nærværende undersøgelse synes 

det øgede fokus på oplysninger i årsrapporterne vedrørende IAS 36-nedskrivninger, som ESMA-

rapporten har medført, at være velbegrundet. Et øget fokus på kvaliteten og håndhævelse af reglerne 

i IAS 36 synes både relevant og nødvendigt. 

Vi har redegjort for reglerne for opgørelsen af geninvindingsværdien i kapitel 4. Som vi har 

redegjort, for indebærer reglerne, at den regnskabsaflæggende virksomhed foretager væsentlige 

regnskabsmæssige skøn over virksomhedens egen evne til at generere fremtidige pengestrømme. 

Disse skøn er forbundet med stor skønsmæssig usikkerhed. Også på mange andre områder 

indebærer IFRS-standarderne, at virksomheden foretaget væsentlig regnskabsmæssige. I den 

forbindelse kan bland andet nævnes skøn over dagsværdien af finansielle aktiver omfattet af IAS 39 

og skøn over værdien af igangværende arbejde efter IAS 11. Både regnskabsaflæggere, 

regnskabsbrugere og medlemmer af IASB har udtrykt bekymring angående den regnskabsmæssige 

behandling efter de nuværende regler og det betydeligt element af skøn, virksomhederne skal 

foretage (Laghi et al, 2013). Der er således en generel tendens i den moderne regnskabsregulering 

til, at måle på formueorienterede frem for præstationsorienterede måleattributter. Dette indebærer, 

at væsentlige skøn over værdien af virksomhedernes aktiver, og dermed værdien af selve 

virksomheden, foretages af virksomheden selv og indregnes i virksomhedernes regnskaber. Hvor 

vidt denne tendens er hensigtsmæssig og bidrager til, at regnskaberne indeholder mere relevant og 

pålidelig information for regnskabsbruger, må være genstand for vedvarende diskussion. Resultatet 

af nærværende undersøgelse indikerer, at der må være grund til at forholde sig kritisk til denne 

tendens, og stille spørgsmålstegn ved denne tendens i de senere års udvikling indenfor den 

internationale regnskabsregulering. 
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Bilag 

Bilag 1 - Observationer 
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Bilag 2 - Forudsætninger hypotese 2a 

Fravær af multikollinearitet 

 

Residualerne må ikke være korrelerede 

 

Fejlledende skal have samme varians for uafhængige variabler 
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Bilag 3 - Forudsætninger hypotese 2b 

Der skal være en lineær sammenhæng mellem de uafhængige og den afhængige variabel 

 

Der må ikke være indflydelsesrige observationer 
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De uafhængige variabler må ikke være stærkt indbyrdes forbundet 

 

Residualerne må ikke være korrelerede 

 

Fejlleddende skal være normalfordelte 
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Fejlleddende skal have samme varians for uafhængige variabler 
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Bilag 4 - Resultater hypotese 2a 

Dag 0 

 

Dag 1 
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Bilag 6 - Resultater hypotese 2b 
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Bilag 7 - Resultater Prisregression alternative analyser 

Uden banker Dag 0 

 

Uden banker Dag 1 
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Uden banker og forsikring Dag 0 

 

Uden banker og forsikringer Dag 1 
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Small Cap indeks Dag 0 

 

Small Cap indeks Dag 1 
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Large Cap indeks Dag 0 

 

Large Cap indeks Dag 1 
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Uden olieselskaber Dag 0 

 

Uden olieselskaber Dag 1 
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Goodwill nedskrivninger Dag 0 

 

Goodwill nedskrivninger Dag 1 
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Immaterielle nedskrivninger Dag 0  

 

Immaterielle nedskrivninger Dag 1 
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Materielle nedskrivninger Dag 0 

 

Materielle nedskrivninger Dag 1 
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Balancesum under 1 milliard Dag 0 

 

Balancesum under 1 milliard Dag 1 
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Uden outliers Dag 0 

 

Uden outliers Dag 1 
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Bilag 8 - Resultater afkast regression alternative analyser 

Uden banker 

 

Uden banker og forsikringer 
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Small Cap indeks 

 

Large Cap indeks 
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Uden olieselskaber 

 

Goodwill nedskrivninger 
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Immaterielle nedskrivninger 

 

Materielle nedskrivninger 
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Balancesum under 1 milliard 

 

Uden outliers 
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Bilag 9 - Resultater Hypotese 3 
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Bilag 10 - Resultater hypotese 3 alternative analyser 

Uden banker 
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Uden banker og forsikringer 
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Small Cap indeks 
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Large Cap indeks 

 

 



Side 143 af 176 
 

Uden olieselskaber 
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Goodwill nedskrivninger 
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Øvrige immaterielle nedskrivninger 
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Materielle nedskrivninger 
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Balancesum under 1 milliard 
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Nedskrivning større end 1 % af balancesummen 
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Negativt resultat før impairmentnedskrivning 
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Positivt resultat før impairmentnedskrivninger 
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Bilag 11 - Resultater Hypotese 4 
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Bilag 12 - Resultater hypotese 4 alternative analyser 

Uden banker 
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Uden banker og forsikringer 
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Small Cap indeks 
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Large Cap indeks 
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Uden olieselskaber 
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Goodwill nedskrivninger 
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Øvrige immaterielle nedskrivninger 
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Materielle nedskrivninger 
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Balancesum under 1 milliard 
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Nedskrivning større end 1 % af balancesummen 
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Negativt resultat før impairmentnedskrivning 
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Positivt resultat før impairmentnedskrivninger 
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