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0. Executive summary 
The European Commission’s desire to enhance the comparability and the free movement 
between the European countries was reflected in the implementation of the international 
accounting standards, called “International Financial Reporting Standards”, IFRS.  
The thesis has reviewed the international standards IAS 38 and IFRS 3, where the latter is of 
most importance to the thesis, as it deals with business combinations. IFRS 3 is reviewed to 
highlight the requirements for the accounting treatment and subsequent disclosure 
requirements regarding business combinations so the reader of this thesis has a basic 
knowledge of the regulation before the analysis of the C20 companies’ and the remaining 
listed companies’ annual reports. The implementation of IFRS 3 Revised in 2009 has helped 
limit the recognition of goodwill if followed correctly. It is no longer possible to include a wide 
range of costs in the purchase price compared to the earlier version of IFRS 3. These costs 
include transaction costs in connection with the business combinations, as well as limitations 
to the recognition of restructuring provisions etc. In addition, more intangible assets can now 
be recognised in connection with the business combinations as the only requirements are that 
the intangible assets are identifiable and can be reliably measured at fair value. 
Three previous surveys conducted by KPMG, Ernst & Young and PwC have been reviewed as 
part of the thesis. These surveys show that the vast majority (over 50%) of the purchase price 
were often allocated to goodwill instead of intangible assets. This can cause major 
impairments to the companies’ earnings in the future, as the synergies of the business 
combination does not always happen in the future. Furthermore the surveys assess that the 
lack of allocation to intangible assets could be cause by a desire for discretion by the 
companies, as IFRS 3 has a lot of disclosure requirements. All the surveys show that the 
information provided in the annual reports are deficient according to the disclosure 
requirements in IFRS 3 and that some companies do not provide any information regarding 
business combinations during the year.  
The thesis concerns the business combinations made in the Danish stock listed companies for 
the years 2005 until 2011. This examination has been made to see if there are any differences 
in the way C20 companies and the remaining stock listed companies use IFRS 3. In addition, 
the thesis has investigated how C20 companies and the remaining listed companies have 
allocated the purchase price, in order to prove the following hypothesis: 
“C20 companies are better to allocate the purchase price on the respective intangible assets and 
less on goodwill, as a result of more and better resources, than the smaller listed companies”. 
The hypothesis has been tested with the help of the following sub-questions; 

1. How much of the purchase price is allocated to other than goodwill? 

2. Which other categories (tangible and intangible assets, liabilities etc.), and which types 

of assets, are the purchase price allocated to? 

3. Are the information given in the notes in compliance with the disclosure requirements 

in IFRS 3? 

4. Do the companies in general inform regarding the business combinations?  

The review of the purchase price allocations showed that the C20 companies were better at 
allocating the purchase price to other than goodwill, as well as to more categories and types of 
intangible assets than the remaining listed companies. The remaining listed companies often 
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pooled the intangible assets together in “other intangible assets” whereas the C20 companies 
identified the intangible assets by name such as development project, concession rights etc. 
In regards to the information given in the notes both the C20 companies and the remaining 
listed companies were equally good/bad at being in compliance with the disclosure 
requirements in IFRS 3. Almost the entire population of annual reports for the years 2005 
until 2011 does not comply with the standard as they have one or more deficiencies regarding 
the disclosure requirements. Furthermore, a few of the remaining listed companies do not 
inform of business combinations in the financial year. 
The thesis is concluded with the confirmation of the hypothesis. 

1. Indledning 
Den 19. juli 2002 besluttede EU Kommissionen, at børsnoterede virksomheder i EU fremover 
skulle aflægge deres årsrapport efter International Financial Reporting Standards (herefter kaldet 
IFRS) fra det regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2005 og fremefter. IFRS opstod som følge af 
ønsket om større sammenlignelighed mellem regnskaber i de forskellige EU medlemslande og 
herved en større økonomisk frihed og bevægelighed mellem landegrænserne. Før IFRS havde alle 
medlemslandene hver deres regulering og lovgivning til årsregnskaber, og der skulle oplyses 
forskellige informationer. Dette besværliggjorde sammenligningen af de forskellige børsnoterede 
virksomheder for investorerne og andre regnskabsbrugere. Ved at indføre IFRS ville det 
eksempelvis være nemmere for en investor i Frankrig at investere i en virksomhed i Danmark, da 
regnskaberne i begge lande vil blive præsenteret og regnskabsmæssigt behandlet ens.  
 
Én af de IFRS-standarder, der blev implementeret med virkning fra 1. januar 2005, var IFRS 3 
Business Combinations (virksomhedssammenslutninger), der omhandler den regnskabsmæssige 
behandling og præsentation, når én virksomhed køber en anden virksomhed. Den pris, som den 
overtagende virksomhed betaler for den overtagne virksomhed, kaldes købesummen. Denne skal 
allokeres ud på de aktiver og forpligtelser, som den overtagne virksomhed havde i balancen før 
sammenslutningen. Endvidere skal købesummen også allokeres til de aktiver og forpligtelser, det 
ikke tidligere havde været muligt at indregne i den overtagne virksomheds balance, eksempelvis 
kunderelationer/-kartotek og udviklingsprojekter. Endeligt kan den del af købsprisen, som er en 
merpris, der er givet for den overtagne virksomhed, allokeres til goodwill, der er en uidentificerbar 
masse, som repræsenterer de forventede fremtidige synergier, faglært arbejdskraft m.v., der 
opstår ved virksomhedssammenslutningen. For regnskabsbrugere kan det være svært at 
sammenligne regnskaber, der indeholder goodwill, da det påvirker nøgletal samtidig med, at det 
ikke er alle de børsnoterede virksomheder, der har goodwill i regnskabet. I forarbejderne til IFRS 3 
Revised, der er gældende fra 2009 og frem, kan det ses, at der er et større ønske om, at 
købesummen bliver allokeret ud til flere immaterielle aktiver og færre hensættelser for dermed at 
mindske allokeringen af købesummen til goodwill. Det må ses som et ønske fra den Europæiske 
Kommission, at størrelsen på indregnet goodwill bliver mindre for derved at øge 
sammenligneligheden af virksomhedernes regnskaber.  
 
Goodwill har en ubestemmelig levetid, hvorfor denne ikke skal afskrives hvert år, men derimod 
testes for nedskrivningsbehov minimum én gang om året, eller når der er tegn på værdiforringelse 
ved en værdiforringelsestest. Hvis der er tegn på værdiforringelse, skal goodwill nedskrives, og 
nedskrivningen bliver omkostningsført i regnskabet, hvilket vil påvirke virksomhedens resultat 
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negativt. Ved værdiforringelsestesten er det blandt andet fremtidige budgetter og prognoser, der 
lægges til grund for at ledelsen kan kontrollere, om der er et eventuelt nedskrivningsbehov. De 
andre immaterielle rettigheder har typisk en bestemmelig levetid, såsom patenter. Disse er 
beskyttet i en årrække for derefter at være tilgængelige for alle, når beskyttelsesperioden udløber. 
Disse skal afskrives hvert år og bliver derfor henover en årrække omkostningsført i virksomhedens 
regnskab og vil påvirke resultatet negativt. De børsnoterede virksomheder benytter sig alle 
forskelligt af IFRS 3. Nogle virksomheder allokerer størstedelen af købesummen ud på andre 
immaterielle aktiver og andre aktiver og forpligtelser, og meget lidt på goodwill, mens andre 
virksomheder allokerer størstedelen af købesummen ud på goodwill fremfor andet.  
 
De fleste immaterielle aktiver er i lighed med goodwill baseret på ledelsens skøn og vurderinger. 
Værdien af disse kan derfor variere fra virksomhed til virksomhed, og det samme gælder 
indregningen heraf. IFRS har givet vejledning i, hvordan disse immaterielle aktiver skal 
identificeres og indregnes, men giver stadig plads, til at ledelsen kan komme med sine egne skøn. 
Der kan derfor være stor forskel på købesumsallokeringen fra den ene virksomhed til den anden. 
Regnskabsstandarderne fra IFRS typisk er komplekse, og det derfor være svært for de 
børsnoterede virksomheder at overholde disse standarder fuldstændigt. Typisk har de mindre 
børsnoterede virksomheder ikke lige så mange ressourcer og specialister til rådighed, som de kan 
have i en større børsnoteret virksomhed, hvilket kan gøre købesumsallokeringen anderledes, og 
dermed de fremtidige afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Da Lehman Brothers gik konkurs i september 2008 begyndte en verdensomspændende krise, 
hvilket ikke var set siden depressionen i 19291. Boligmarkedet havde i mange år været sponsoreret 
af illikvide og risikable lån. Men det var ikke kun almindelig personer, der led under Lehman 
Brothers’ konkurs, det var også virksomheder inden for enhver industri. Det blev sværere at låne 
penge og få refinanseret gamle lån. Hvor der i 2006 kun var registreret 1.9872 konkurser i 
Danmark, blev der registreret 3.709 i 20083, 6.4614 i 2010 og 5.4565 i 2012. Selve krisen har haft 
stor effekt på markedet for virksomhedssammenslutninger, da virksomheder og banker er blevet 
mere forsigtige.Volumen for virksomhedssammenslutninger faldt ca. en tredjedel fra 2007 til 
2008, og igen fra 2008 til 20096.  Det var først i 2010 at markedet endelig begyndte at genfinde sit 
tidligere leje, men antallet af transaktioner og volumen heraf er faldet i forhold til før krisen7.  
 
Ved virksomhedssammenslutninger før finanskrisen udgjorde goodwill typisk op imod 50 % af 
købesummen8, som det fremgår af en international undersøgelse af KPMG. Den store allokering til 
goodwill kan skyldes manglende kendskab til IFRS 3. Det er interessant at få belyst, om 

                                                        
1 Making acquisitions transparent – Goodwill accounting in times of crisis af Prof Dr. Martin Glaum og Sven 
Wyrwa M.A., januar 2011, side 1 
2 http://www.statistikbanken.dk/konk2 
3 http://www.statistikbanken.dk/konk2 
4 http://www.statistikbanken.dk/konk2 
5 http://www.statistikbanken.dk/konk2 
6 Making acquisitions transparent – Goodwill accounting in times of crisis af Prof Dr. Martin Glaum og Sven 
Wyrwa M.A., januar 2011, side 14 
7 Making acquisitions transparent – Goodwill accounting in times of crisis af Prof Dr. Martin Glaum og Sven 
Wyrwa M.A., januar 2011, side 14 
8 http://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf 

http://www.statistikbanken.dk/konk2
http://www.statistikbanken.dk/konk2
http://www.statistikbanken.dk/konk2
http://www.statistikbanken.dk/konk2
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virksomhederne er blevet bedre til at benytte reguleringen i IFRS 3 og  til at allokere købesummen 
ud på mere end bare goodwill.  
 
Ifølge en undersøgelse lavet af PwC Tyskland i 2011 på regnskaber for 2009 for de største 
børsnoterede virksomheder i Europa (DK C20) har allokeringen af merværdien i regnskabet for 
2005 vist sig at være forkert i forhold til standarden, der udkom i 2004, da virksomhederne 
allokerede en stor del på goodwill og ikke overholdt oplysningskravene i standarden. Der var dog 
en fremgang at spore i regnskaberne for 2007, hvor flere af de børsnoterede virksomheder 
overholdt standarden, og hvor købesummen blev allokeret ud på flere andre immaterielle aktiver, 
mens der var endnu en tilbagegang i overholdelsen af standarden for regnskaberne for 2009. 
Undersøgelsen har kun behandlet på de største af de børsnoterede virksomheder, hvorfor man 
må gå ud fra, at de virksomheder har en større regnskabsafdeling med flere specialister ansat, og 
derfor vil være bedre til at opfylde kravene i standarden. At overholde standarden vil nok i de 
fleste tilfælde ikke være et problem for de største børsnoterede selskaber, da de har mange 
ressourcer og specialister til rådighed. Derimod kan det være mere besværligt for de mindre 
børsnoterede virksomheder at overholde standarden, da de muligvis ikke har lige så mange 
ressourcer og specialister til rådighed og derved hverken muligheden eller evnen til at foretage en 
god købesumsallokering.  
 
Konsekvensen ved, at de børsnoterede virksomheder benytter regnskabsstandarden IFRS 3 
forskelligt er, at brugerne af regnskaberne ikke har mulighed for at sammenligne de forskellige 
virksomheder.  Alt afhængigt af hvorvidt den ene virksomhed allokerer hele købesummen på 
goodwill, og den anden virksomhed allokerer købesummen ud på flere forskellige immaterielle 
aktiver, vil man få forskellige nøgletal. Det vil være sværere at give en korrekt kreditvurdering på 
de forskellige virksomheder, da sammenligningsgrundlaget er opgjort på forskellig vis. Dette kan 
påvirke, hvorledes de eksterne udbydere allokerer deres ressorcer mellem de forskellige 
virksomheder, da disse beslutninger bliver truffet på baggrund af den eksterne 
regnskabsinformation, som virksomhederne offentliggør9. 
 
Opgaven vil udfra nedenstående problemformulering belyse disse spørgsmål. 

2. Problemformulering med underspørgsmål. 
Baseret på ovenstående indledning og de problemstillinger, der opstår ved allokeringen af 
købesummen, ønsker opgaven derfor at klarlægge følgende hypotese: 
 

C20 virksomhederne er bedre til at allokere købesummen ud på de respektive immaterielle 
aktiver og mindre på goodwill, som følge af flere og bedre ressourcer, end de mindre 
børsnoterede virksomheder.  

 
For at kunne  klarlægge ovenstående hypotese, er det nødvendigt at besvare en række 
underspørgsmål først, der samtidig vil hjælpe til at understøtte hypotesen. 
 
Først vil reguleringen for følgende blive gennemgået: 

                                                        
9 Finansiel Rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, 2. udgave, 2. oplag 2011 side 18 og 19 
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1) IFRS 3 

Her vil ovenstående standard kort blive gennemgået for at give læseren en introduktion til 
reguleringen vedrørende købesumsallokering og goodwill. 
 
Dernæst vil reguleringen for immaterielle anlægsaktiver blive gennemgået: 
  

2) IAS 38 

Underspørgsmålet skal hjælpe med at belyse den regnskabsmæssige behandling af de forskellige 
immaterielle anlægsaktiver, og hvorvidt der kan være eventuelle fordele eller ulemper ved den 
regnskabsmæssige behandling af de forskellige aktiver. 
 

3) Gennemgang af tidligere undersøgelser 

Tidligere undersøgelser fra KPMG, Ernst & Young samt PwC vil blive gennemgået i dette afsnit for 
at finde frem til resultaterne heraf og hvilke problemstillinger, som de eventuelt har identificeret. 
 
De danske børsnoterede virksomheder, der har goodwill i regnskabet, vil blive gennemgået med 
henblik på at undersøge 1) hvor meget virksomhederne allokerer købesummen til andet end 
goodwill, 2) hvilke kategorier og typer af aktiver, som købesummen bliver allokeret til, 3) om 
oplysningskravene i IFRS 3-standarden bliver overholdt, og 4) om virksomhederne rent faktisk 
oplyser om virksomhedssammenslutninger i deres årsrapport. Opgaven vil derfor også forsøge at 
belyse følgende spørgsmål ved gennemgangen af regnskaberne: 
 

4) Sammenligning mellem regnskaberne for C20-virksomhederne og de resterende 
børsnoterede selskaber. Herunder vil der blive foretaget en deskriptiv statistik over, 
hvordan de har allokeret købesummen og givet oplysninger herom, og om dette har 
ændret sig fra regnskabsåret 2005 til 2011. 

Det forventes, at virksomhederne er blevet bedre til at allokere købesummen fra tidspunktet, da 
IFRS blev introduceret i 2005 frem til 2011, hvor der i mellemtiden er kommet en opdateret 
udgave af IFRS 3 i 2009, hvor nogle af uhensigtsmæssighederne i den første udgave er blevet 
opdateret eller ændret.  

3. Afgrænsning 
Til besvarelsen af opgaven og den ovenfor formulerede hypotese med underspørgsmål, er det set 
nødvendigt at foretage følgende afgrænsninger i opgaven for at bevare fokus, samt holde 
besvarelsen inden for de definerede begrænsninger for kandidatafhandlingen.  
 
Afhandlingens primære formål er den regnskabsmæssige behandling af 
virksomhedssammenslutninger og goodwill, samt præsentation heraf. Der vil derfor ikke blive 
gennemgået eventuelle selskabsretlige eller skatteretlige problemstillinger, konsekvenser eller 
begreber i opgaven, der måtte have indflydelse på virksomhedssammenslutninger og goodwill. 
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Der vil heller ikke blive gennemgået de revisionsmæssige aspekter ved 
virksomhedssammenslutninger og allokering af købesummen. 
 
Der vil udelukkende blive set på de danske børsnoterede virksomheder, da det vil være for stort et 
datagrundlag at undersøge på samtlige virksomheder i EU, der aflægger årsrapport efter 
retningslinjerne i IFRS. Derudover er det kun de børsnoterede virksomheder i Danmark, der er 
pålagt at aflægge årsrapport efter IFRS, hvorfor der ikke vil blive set på de resterende danske 
virksomheder. 
 
Opgaven vil heller ikke beskræftige sig med en lignende gennemgang af tilsvarende 
regnskabsystem, herunder den danske (Årsregnskabslov) eller den amerikanske (US GAAP), samt 
en sammenligning af den regnskabsmæssige behandling mellem IFRS og de førnævnte standarder, 
da dette er uden for opgavens valgte problemstilling. 
 
Der vil ikke blive gennemgået regnskaber fra finansielle institutioner, såsom banker, 
realkreditinstitutter mv. i opgaven, da dette vurderes ikke at være relevant, samt at disse 
regnskaber er underlagt andre krav og oplysningspligter. Derudover vil regnskaber fra offentlige 
virksomheder, samt unoterede virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, ikke 
gennemgås, da dette vurderes ikke at være interessant for opgaven. 
 
Opgaven vil ikke gennemgå værdiansættelsesmodeller, som anvendes ved opgørelsen af 
købesummen, da hovedfokus med opgaven er informationerne til allokeringen af købesummen og 
ikke beregningen heraf.  
 
Der vil ikke blive gennemgået impairmenttest på de immaterielle anlægsaktiver, da denne 
behandler den efterfølgende regnskabsmæssige behandling af disse, og derved ikke skønnes 
relevant for opgaven. 
 
Information, litteratur samt nye love og standarder efter den 1. april 2013 vil ikke blive 
gennemgået. 

4. Metode 
Med det formål at bekræfte hypotesen vil opgaven tage udgangspunkt i en indholdsanalyse af 
årsregnskaber for danske børsnoterede selskaber for at skabe en objektiv, systematisk og 
kvantitativ beskrivelse af indholdet10. 
”Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or 
other meaningful matter) to the context of their use.”11 
 
Der er to forskellige former for indholdsanalyse; den begrebsmæssige og den relationelle 
analyse12. Den begrebsmæssige analyse er etableringen af eksistensen og hyppigheden af 

                                                        
10http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologisk_metodik/indholdsanalyse 
11 http://bookos.org/book/1148230, Dr. Klaus H. Krippendorff – Content analysis: An introduction to Its 
Methodology, side 18 
12 http://writing.colostate.edu/guides/page.cfm?pageid=1308 

http://bookos.org/book/1148230
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koncepter, der er repræsenteret ved ord i sætninger i en tekst. Dette sker ved, at man undersøger, 
hvor mange gange enkelte ord går igen i en tekst. Den relationelle indholdsanalyse tager skridtet 
videre og undersøger forholdet mellem begreberne i teksten. Her undersøger man, hvilke andre 
ord, der står ved siden af de ord, som man umiddelbart har sat sig for at undersøge. Man 
undersøger endvidere den forskellige mening, som der dannes, når de forskellige ord sættes 
sammen.  
 
 Analysen vurderes at være objektiv, da opgaven går ud fra, at årsregnskaberne er udarbejdet 
efter uafhængige reguleringer, hvorfor noteoplysningerne og allokeringen af købesummen burde 
være ens. Opgaven er udarbejdet systematisk, da den tager udgangspunkt i foruddefinerede 
iagtagelsesskemaer angående noteoplysninger i årsregnskaber. Til slut er opgaven ligeledes 
kvantitativ, da oplysninger indsamles for at udarbejde en statistik, hvorpå der kan dannes 
konklusioner angående virksomhedernes evne til at allokere købesummen efter IFRS 3, samt give 
informationer herom. 
 
Opgaven tager udgangspunkt i den relationelle kognitive analyse. Denne form for analyse, 
forsøger at sammenholde oplysningerne og forstå den overordnede mening af teksten13.  
 
Ifølge Dr. Klaus H. Krippendorff er der følgende seks delelementer i en indholdsanalyse14; 
 

 Hvilket data skal analyseres? 

 Hvilket spørgsmål ønskes besvaret? 

 Hvilken forbindelse er der mellem data og spørgsmålet? 

 Den analytiske konstruktion. 

 Delkonklusioner, som skal hjælpe med at besvare det overordnede spørgsmål. 

 Validering af beviser. 

Data, der analyseres i opgaven, er årsregnskaber fra danske børsnoterede virksomheder med 
goodwill og virksomhedssammenslutninger i regnskaberne, da den overordnede hypotese ønskes 
besvaret, om hvorvidt C20-virksomheder er bedre til at følge reguleringen i IFRS 3 omhandlende 
købesumsallokeringen end de øvrige børsnoterede virksomheder.  Dette kan bevises ved at 
analysere noteoplysningerne i årsregnskaberne for virksomhederne for at vurdere, hvorvidt alle 
virksomheder allokerer og oplyser købesumsallokeringen på samme vis. Derudover kan opgaven 
eventuelt afsløre, om der er et problem omkring fastlæggelsen af værdien af goodwill og andre 
immaterielle aktiver. 
 
Opgaven vil først tage udgangspunkt i gennemgangen af relevante teorier og reguleringer, for 
derefter at gennemgå regnskaber. Dette vil danne baggrund for delkonklusioner, der i sidste ende 
vil kunne bekræfte eller afvise den overordnede hypotese, som er; ”C20 virksomhederne er bedre 
til at allokere købesummen ud på de respektive immaterielle aktiver og mindre på goodwill, som 
følge af flere og bedre ressourcer, end de mindre børsnoterede virksomheder”.  

                                                        
13 http://writing.colostate.edu/guides/page.cfm?pageid=1314 
14 http://bookos.org/book/1148230, Dr. Klaus H. Krippendorff – Content analysis: An introduction to Its 
Methodology, side 29 og 30 
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Data vurderes at være valide, da årsregnskaberne underskrives af uafhængige statsautoriserede 
revisorer, og reguleringerne skrives af uafhængige organisationer inden for EU. 

5. Struktur med deadlines 
Nedenstående illustrerer opgavens opbygning. De enkelte punkter vil blive kort gennemgået. 
 
Figur 1. 

 
 
IFRS 3: 
I dette afsnit vil regnskabsstandarden IFRS 3 blive gennemgået med henblik på at definere 
købesumsallokeringen, når der sker virksomhedssammenslutninger, og hvordan disse skal 
behandles regnskabsmæssigt.  
 
IAS 38: 
Denne regnskabsstandard vil blive gennemgået for at belyse de immaterielle anlægsaktiver, der 
bliver indregnet i en balance, bl.a. som følge af en virksomhedssammenslutning, og hvorledes de 
immaterielle anlægsaktiver skal behandles efter, de er indregnet.  
 
Gennemgang af tidligere undersøgelser: 
I dette afsnit vil tidligere undersøgelser fra de tre revisionshuse Ernst & Young, KPMG og PwC blive 
gennemgået med henblik på at give læseren et indblik i de internationale undersøgelser, der er 
lavet tidligere. Undersøgelserne er ikke foretaget af teoretikere, men af fagprofessorer, revisorer, 

IFRS 3 IAS 38

Indledning

problemformulering

teorivalg og metode

Gennemgang af regnskaber

Konklusion

Gennemgang af undersøgelser
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der arbejder med IFRS til daglig og derfor har en dyb indsigt i de problemstillinger, der eventuelt 
kan opstå, når man benytter sig af disse internationale standarder. 
 
Gennemgang af regnskaber: 
Regnskaberne for de børsnoterede selskaber hen over årene 2005 til 2011 vil blive gennemgået i 
dette afsnit med henblik på at identificere, hvorledes virksomhederne har behandlet 
virksomhedssammenslutninger ens og allokeret købesummen. For at gøre denne gennemgang 
overskuelig, er afnittet delt op i fire underkategorier; 1) hvor meget af købesummen allokeres ud 
til andet end goodwill, 2) hvilke kategorier og typer af aktiver bliver købesummen allokeret ud til, 
3) overholder virksomhederne kravene for oplysninger i årsrapporten ifølge IFRS 3, og 4) giver 
virksomhederne overhovedet oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutningerne. 
 
Konklusion: 
På baggrund af de gennemgåede afsnit vil opgaven konkludere på den overordnede hypotese, 
samt de underliggende spørgsmål. 
 

6. IFRS 3 
 
I nedenstående afsnit vil regnskabsstandarden IFRS 3 blive gennemgået med henblik på at 
definere købesumsallokering og den regnskabsmæssige behandling heraf. Der vil blive 
gennemgået generelle bestemmelser vedrørende virksomhedssammenslutninger, der står 
beskrevet i regnskabsstandarden, da virksomhedssammenslutningen danner grundlaget for 
købesummen og den efterfølgende allokering heraf. 

6.1. Indledning 
De regnskabsmæssige regler vedrørende virksomhedssammenslutninger og de efterfølgende 
købesumsallokeringer findes i IFRS 3. En virksomhedssammenslutning er defineret som en 
transaktion, hvor en virksomhed opnår kontrol over en anden virksomhed15. Det vil sige, at den 
overtagende virksomhed skal opnå kontrol over den overtagne virksomhed, før reglerne i IFRS 3 
kan benyttes. Definitionen af en virksomhed er ligeledes beskrevet i IFRS 3 – Appendix A, hvor en 
virksomhed defineres som en integreret mængde af aktiviteter og aktiver, der kan udføres og 
styres med henblik på at frembringe et afkast i form af udbytte, lavere omkostninger eller andre 
økonomiske fordele til investorer og ejere. Køb af et aktiv eller en gruppe af disse, som ikke er en 
virksomhed, bliver ikke betegnet som en virksomhedssammenslutning, hvorfor dette ikke falder 
ind under IFRS 3. 

6.2. Overtagelsesmetoden 
Ifølge den reviderede udgave af IFRS 3, der er gældende fra 2009, er det ikke længere muligt at 
benytte sammenlægningsmetoden for visse virksomhedssammenslutninger. Fremover skal 
overtagelsesmetoden benyttes. Derudover skal overtagelsesmetoden altid benyttes ved eksterne 
virksomhedssammenslutninger, hvorfor det kun er denne metode, som vil blive gennemgået. 
 

                                                        
15 IFRS 3 – Appendix A 
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Overtagelsesmetoden består af 4 punkter, jf. IFRS 3, punkt. 5: 
 

 Identifikation af den overtagende og den overtagne virksomhed 

 Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet 

 Identifikation af de aktiver og forpligtelser, der overtages, samt måling af disse til 
dagsværdi. 

 Opgørelse af goodwill (forskel på købspris og dagsværdi). 

Hvis man tager højde for alle kravene i standarden, er der yderligere tre punkter, man skal tage 
højde for og overveje16, jf. Nedenstående figur for fremgangsmåden; 
 
Figur 2

17 
 

 
Identifikation og bestemmelse af, hvorvidt en transaktion af en virksomhed, er beskrevet kort i 
ovenstående afsnit, hvor der også er givet en definition på en virksomhed. Step 7 vil ikke blive 
yderligere gennemgået, da det ikke vurderes relevant for opgaven og den overordnede hypotese, 
der ønskes besvaret. 
 

                                                        
16 iGAAP 2012, A guide to IFRS reporting, Deloitte, 5th edition 2011, LexisNexis, side 1702. 
17 iGAAP 2012, A guide to IFRS reporting, Deloitte, 5th edition 2011, LexisNexis, side 1702. 
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6.3. Identifikation af den overtagende og den overtagne virksomhed 
Det første step i processen ved en virksomhedssammenslutning er at identificere den overtagende 
og den overtagne virksomhed. Dette skyldes, at overtagelsesmetoden skal anvendes på den 
overtagne virksomhed, hvor deres aktiver og forpligtelser skal revurderes, mens dette ikke gør sig 
gældende på den overtagende virksomheds aktiver og forpligtelser. 
 
Ved den overtagende virksomhed forstås den virksomhed, der opnår kontrol over den overtagne 
virksomhed. Ved kontrol skal forstås den definition, der er givet i IAS 27 vedrørende 
koncernregnskaber: ”Muligheden for at gennemtvinge finansielle og driftsmæssige beslutninger”. 
 
Virksomheder, der endnu ikke har implementeret IAS 27, kan benytte sig af definitionen af kontrol 
i IFRS 3, appendix A, hvilket er i overensstemmelse med IAS 27: 
”Beføjelsen til at styre de økonomiske og driftsmæssige beslutninger i en virksomhed eller en 
forretning med henblik på at opnå fordele fra dens aktiviteter.” 
 
Der er en række forskellige eksempler oplistet i IAS 27, hvorved der kan opnås kontrol over en 
virksomhed. Dette kan bl.a. ske ved at opnå af flertal blandt stemmerne, afsætte eller ansætte 
medlemmer af bestyrelsen, gennemtvinge finansielle og driftsmæssige beslutninger mv. Det er 
typisk den virksomhed, der afgiver likvider og derved køber den anden virksomhed, som opnår 
kontrol. 
 
Der er dog en række forholdsregler i standarden vedrørende virksomhedssammenslutninger, 
således at reglerne ikke kan udnyttes. Dette er for eksempel tilfældet ved en nystiftet virksomhed, 
der udsteder egenkapitalinstrumenter med henblik på en virksomhedssammenslutning 18 . 
Virksomheden vil i dette tilfælde ikke kunne blive den overtagende virksomhed, da den overtagne 
virksomhed således vil kunne få opskrevet sine aktiver ved en eventuel sammenslutning. Efter 
identifikationen af den overtagende og den overtagne virksomhed skal der ske fastsættelse af 
overtagelsestidspunktet. 
 

6.4. Fastsættelse af overtagelsestidspunktet 
Den dato, hvor den overtagnende virksomhed opnår kontrol med den overtagne virksomhed, er 
overtagelsestidspunktet, jf. IFRS 3, Appendix A. Overtagelsestidspunkt er generelt defineret som 
den dato, hvorved vederlaget erlægges og aktiver og forpligtelser overtages. Det er sædvanligvis 
den dato, der betegnes ”closing date”19. 
Ved køb af aktier eller anparter er overtagelsestidspunktet ved stemmerettens overgang for aktie- 
og anpartsselskaber, men der kan være andre metoder også. Således kan overtagelse af 
bestyrelsesposter el. lign. blive overtagelsestidspunktet. Hvis selskabet køber nettoaktiver, er det 
således tidspunktet for ejendomsrettens overgang. 
Det er ikke muligt, at det faktiske overtagelsestidspunkt ligger tilbage i tid20, da det i praksis er ved 
generalforsamlingen, at sammenslutningen bliver godkendt og virksomheden bliver overtaget. 
 

                                                        
18 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik steffensen og Jan Fedders, side 151 
19 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 152 
20 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 153 
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Når overtagelsestidspunktet er identificeret, skal følgende opgørelse af købsprisen finde sted. 

6.5. Opgørelse af købspris 
Vederlaget for købet af den overtagne virksomhed skal opgøres til dagsværdi ved 
overtagelsestidspunktet, fratrukket transaktionsomkostninger, der skal indregnes løbende i 
resultatopgørelsen 21 .  Transaktionsomkostninger er blandt andet konsulentydelser, 
advokatomkostninger m.v.. Ved køb med kontante midler er opgørelsen af dagsværdien uden 
problemstillinger. Hvis transaktionen i stedet er betalt med aktier eller egenkapitalinstrumenter, 
er det nødvendigt at opgøre værdien af disse. Ved børsnoterede virksomheder, kan kostprisen 
fastsættes til børskursen på erhvervelsestidspunktet, altså det tidspunkt, hvor aktieombytningen 
foretages22, jf. IFRS 3, punkt 27. En virksomhedssammenslutning, der bliver annonceret, men  først 
senere bliver sammensluttet som følge af juridiske problemstillinger, vil derfor skulle benytte 
dette tidspunkt, medmindre det kan påvises, at aktiemarkedet er ”tyndt”, og aktiekursen derved 
fluktuerer voldsomt. 
 
Ved ikke-børsnoterede selskaber skal dagsværdien opgøres ved hjælp af en anerkendt 
værdiansættelsesmodel, som for eksempel den frie cash flow model eller EVA-modellen. Hvis 
dagsværdien af de afgivne aktier ikke kan opgøres pålideligt, er det dagsværdien af de købte 
aktier, der skal lægges til grund. Det er således værdien af de aktier, der kan opgøres mest 
pålideligt, som skal danne grundlag for opgørelsen af dagsværdien. Hjælp til denne opgørelse kan 
blandt andet hentes i IAS 3923. 
 
IFRS 3 indeholder retningslinjer for, hvad der skal anses som en del af 
virksomhedssammenslutningen, og hvad der skal anses som betaling for andre elementer24, jf. 
følgende punkter for andre elementer: 

 Transaktioner, som afvikler eksisterende relationer mellem de involverede virksomheder 

 Aftaler, som kompenserer medarbejderne eller tidligere medarbejdere i den overtagne 
virksomhed for fremtidige ydelser 

 Godtgørelse af transaktionsomkostninger 

 
Hvis de ovenstående tre punkter medregnes i købsprisen, kan de være med til at øge købsprisen 
og i sidste ende gøre goodwill højere. De må således ikke indregnes efter IFRS 3. 
 
Til hjælp med at beslutte, hvad der er del af virksomhedssammenslutningen, og hvad der ikke er 
del heraf, er der en række faktorer, der skal overvejes25. 

 Hvem kommer det pågældende element i aftalen til gode? Hvis elementer kommer den 
overtagende virksomheds aktionærer til gode, skal  dette ikke anses som en del af 
købsprisen for virksomheden. 

 Hvem har påbegyndt transaktionen? Hvis det er den overtagende virksomhed, der har 
påbegyndt transaktionen, skal dette anses som ikke at være en del af 

                                                        
21 IFRS 3 punkt 37 og 53 
22 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 154 
23 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 154 
24 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 156 
25 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 156 
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virksomhedssammenslutningen, da den overtagende virksomhed sandsynligvis ikke vil 
påbegynde en transaktion, hvis denne ikke kom virksomheden til gode. 

 Den tidsmæssige placering. Hvis den tidsmæssige placering etableres under 
forhandlingerne, kan det tale for at være til den overtagende virksomheds fordel, hvorfor 
denne ikke skal indregnes som en del af virksomhedssammenslutningen. 

 
Efter købsprisen er opgjort, skal der ske en identifikation af de aktiver og forpligtelser, der 
overdrages, samt opgørelse af deres dagsværdi. 

6.6. Identifikation af aktiver og forpligtelser, der overdrages samt opgørelse af dagsværdi 
af disse 
På overtagelsesdagen skal alle aktiver og forpligtelser identificeres, ligegyldigt om de har været 
indregnet i balancen hos den overtagne virksomhed før eller ej, jf. IFRS 3, punkt 10. Det er både 
bogførte og ikke-bogførte aktiver og forpligtelser, der skal indregnes. Begrebsrammens definition 
af aktiver og forpligtelser skal lægges til grund for identifikationen af den overtagne virksomheds 
aktiver og forpligtelser26.  
 
Jo flere immaterielle aktiver, der indregnes, desto mindre vil goodwill beløbet blive, da goodwill 
opgøres som forskellen mellem nettoværdien af den overtagne virksomhed og købsprisen. 
Opgørelsen af aktiver og forpligtelser har derfor stor indvirkning på størrelsen af goodwill. Det er 
derfor heller ikke muligt at undlade at indregne småaktiver, da dette vil forhøje goodwill beløbet, 
der ikke skal afskrives27, men kun nedskrives, såfremt der er tegn på værdiforringelse. 
 
Kostprisen bliver fordelt udover de overtagne, identificerbare aktiver, forpligtelser og 
eventualforpligtelser, der skal indregnes til dagsværdi i overtagelsesbalancen. Den efterfølgende 
restværdi er således goodwill. 
 
For at immaterielle aktiver kan indregnes i overtagelsesbalancen, skal følgende kriterier være 
opfyldt28: 

 Kilde til fremtidige økonomiske fordele, IAS 38, punkt 33. Dette anses dog altid som 

værende opfyldt ved en virksomhedssammenslutning 

 Under virksomhedens kontrol, jf. IAS 38, punkt 13. 

 Dagsværdien skal kunne opgøres pålideligt. 

Ved øvrige aktiver er det nok, at det er sandsynligt, at aktivet vil frembringe økonomiske fordele, 
samt at dagsværdien kan opgøres pålideligt for at kunne indregne disse i overtagelsesbalancen. 
 
For at indregne eventuelforpligtelser i overtagelsesbalancen skal dagsværdien kunne opgøres 
pålideligt, mens det ved øvrige forpligtelser desuden også er et krav, at forpligtelsen vil medføre 
fremtidige økonomiske afståelser. 
 

                                                        
26 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 158 
27 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 158 
28 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 158 
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IASB vil gerne indregne så mange immaterielle aktiver som muligt ved købesumsallokeringen efter 
IFRS 3, da goodwill bliver mindre. Immaterielle aktiver vil blive gennemgået under afsnit 7 
nedenfor, der vil omhandle immaterielle aktiver ifølge IAS 38. Nedenstående gennemgang vil 
derfor primært omhandle eventualforpligtelser og omstruktureringsomkonstninger, da det er 
muligt at indregne flere eventualforpligtelser end tidligere, og muligheden for hensættelse til 
omstruktureringsomkostninger er samtidig formindsket. Begge påvirker størrelsen af goodwill, 
hvorfor der vil blive lagt vægt herpå. 
 
IFRS 3 giver mulighed for at revurdere og identificere aktiver og forpligtelser indtil 12 måneder 
efter virksomhedssammenslutningen. Dette må dog kun ske, hvis der er tale om et forhold, der 
eksisterede på overtagelsesdagen, og ligger til grund for den nye værdiansættelse. Efterfølgende 
indvirkning på aktiverne og forpligtelserne må ikke ligge til grund for revurderingen heraf. 

6.6.1. Aktiver og forpligtelser 
De overtagne aktiver og forpligtelser skal opgøres til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. 
Opgørelsen skal foretages uden hensyn til tidligere regnskabsmæssige værdier og vil herefter blive 
den nye kostpris for aktiverne. Opgørelsen af dagsværdien vil få indflydelse på goodwill, da høje 
værdier af aktiverne vil formindske goodwill tilsvarende, og høje værdier af forpligtelser vil forøge 
goodwill. Nedenstående figur giver et overblik over, hvorledes de forskellige aktiver og 
forpligtelser skal indregnes og måles29: 
Figur 3 

 

6.6.2. Eventualforpligtelser 
Eventualforpligtelser skal indregnes i overtagelsesbalancen, hvis dagsværdien heraf kan måles 
pålideligt. Følgende definition er givet for eventualforpligtelser30: 

                                                        
29 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 162 
30 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 619 
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*Varebeholdninger

*Børsnoterede værdipapirer Dagsværdi

*Ikke-noterede værdipapirer Dagsværdi
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*Gæld Forholdene efter koncernetablering
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”En eventualforpligtelse defineres som en mulig forpligtelse, som knytter sig til en historisk 
begivenhed, der kan medføre afståelse af økonomiske ressourcer, men hvis eksistens først kan af-
eller bekræftes ved en eller flere usikre fremtidige begivenheder uden for selskabets kontrol”. 
 
Derudover kan der også være tale om en aktuel forpligtelse, hvor indfrielsen af denne ikke 
nødvendigvis vil medføre afståelse af økonomiske ressourcer. Dette kan f.eks. være en 
tilbagetrædelseserklæring til datterselskabets kreditorer31. Her er selskabet faktisk forpligtet, men 
der vil være en usikkerhed om, hvorvidt det kommer til afståelse af økonomiske ressourcer. Til slut 
kan eventualforpligtelser også omfatte aktuelle forpligtelser, hvor størrelsen af denne ikke kan 
måles pålideligt. 
 
Alle ovenstående former for eventualforpligtelser skal indregnes i overtagelsesbalance, jf. IFRS 3, 
punkt 23. Det mest anvendte eksempel  for eventualforpligtelser er retssager, men det er i bund 
og grund alle forpligtelser, der er uden for virksomhedens kontrol32.  Ifølge IFRS 3, punkt 23, skal 
alle eventualforpligtelser indregnes i overtagelsesbalancen, selvom det ikke er sandsynligt, at 
økonomiske ressourcer vil blive afstået. Dette er i modsætning til kravene i IAS 37. Det eneste krav 
til eventualforpligtelserne, der indregnes, er således at disse eksisterer på overtagelsesdagen, og 
kan måles pålideligt til dagsværdi33 ifølge IFRS 3.  
 
En eventualforpligtelse skal opgøres til et skøn over de omkostninger, der er nødvendige på 
overtagelsesdagen til at afvikle forpligtelsen. Eventualforpligtelsen skal altså indregnes til det 
beløb, som en uvildig tredjemand vil kræve som vederlag for at påtage sig forpligtelsen34. Som 
følge af dette krav, skal det mulige udfald af forpligtelsen udregnes og ikke kun det mest 
sandsynlige udfald. Hvis forpligtelsen skal afholdes med 60% sikkerhed, skal 60% af værdien af 
eventualforpligtelsen indregnes i overtagelsesbalancen35. 
 
Kravene vedrørende præsentation og indregning ifølge IAS 37, punkt 85 skal overholdes for hver 
enkel eventualforpligtelser, der indregnes i overtagelsesbalancen. Er det ikke muligt at opgøre 
dagsværdien for eventualforpligtelsen eller give oplysninger efter kravet i IAS 37, punkt 85, skal 
der gives oplysninger omkring dette, jf. IAS 37, punkt 86. Derudover skal der gives en beskrivelse 
af, hvorfor værdien af eventualforpligtelsen ikke kan opgøres. 
 
Da IFRS 3 Revised udkom i 2009 var det herefter muligt at indregne flere eventualforpligtelser end 
tidligere. Dette påvirker købesummen, hvorefter goodwill vil forstørres. Det må herfor antages at 
Kommissionen har vægtet informationsværdien ved indregning af samtlige eventualforpligtelser 
højere end en nedbringelse af goodwill. 

6.6.3. Omstruktureringshensættelser 
For at indregne en omstruktureringshensættelse, skal der, jf. IFRS 3, eksistere en reel 
forpligtelse i den overtagne virksomhed ved balancedagen, samt at denne forpligtelse 
opfylder kravene i IAS 37 for indregning. Begrænsningen af indregning af 

                                                        
31 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 619 
32 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 161 
33 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 161 
34 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 626 
35 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 627 
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omstruktureringshensættelser må ses i forbindelse med, at Kommissionen forsøger at 
begrænse størrelsen af goodwill, der netop er residualværdien mellem nettoaktiver, de nye, 
identificerbare aktiver og forpligtelser og kostprisen. Hvis en omstruktureringshensættelse 
således bliver indregnet, vil størrelsen af goodwill forøges. 
En omstruktureringshensættelse bliver i IAS 37, punkt 72 defineret som en planlagt proces 
under ledelsens kontrol, der på væsentlige punkter ændrer ved selskabets forretnings- eller 
aktivitetsområder, eller hvorpå forretnings- eller aktivitetsområdet drives36. Der må dog ikke 
ske en indskrækning af virksomhedens omfang. En omstrukturering kan således ses som en 
væsentlig ændring uden indskrænkning af aktivitet. Nedenstående er eksempler på 
omstrukturering37: 

 Salg eller afvikling af et forretningsområde 

 Nedlukning af aktiviteter i et land eller et område eller flytning af aktiviteter fra et land 

eller område til et andet 

 Ændringer i ledelsesstrukturen, f.eks. i form af fjernelse af et ledelsesniveau 

 Gennemgribende reorganiseringer, som har væsentlig indvirkning på karakteren af 

selskabets aktiviteter. 

Følgende betingelser, jf. IAS 37, punkt 72 skal være opfyldt på balancedagen, før en hensat 
forpligtelse til omstrukturering kan indregnes: 

 Selskabet har udarbejdet en detaljeret, formel plan for omstrukturering omfattende: 

o Det forretningsområde eller den del af selskabet, der er omfattet 

o De væsentligste berørte forretningssteder 

o Identifikation af det omtrentlige antal medarbejdere, selskabet skal godtgøre i 

forbindelse med eventuel fratræden samt deres arbejdssted og – funktion 

o De omkostninger, som selskabet skal afholde 

o Tidsrummet for planens gennemførelse 

 Selskabet har givet en berettiget forventning hos dem, der vil blive påvirket af 

omstruktureringen, om at planen rent faktisk vil blive gennemført, enten ved at have 

påbegyndt implementeringen eller  ved at offentliggøre den over for dem, der vil blive 

påvirket af omstruktureringen, f.eks. givet information til medarbejdere i den del af 

virksomheden, der skal sælges. 

Det er kun direkte omkostninger, der kan hensættes. Hensættelsen vil derfor ikke gælde 
omkostninger, der relaterer sig til tiden før virksomhedssammenslutningen, ej heller til 
fremtidige aktiviteter38. 
 
De omkostninger, der kan hensættes til, omfatter følgende: 

 Medarbejdere 

 Leje-/leasingkontrakter 

 Agentaftaler 

 Reetablering, f.eks. leje 

                                                        
36 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 633 
37 IAS 37, punkt 70 
38 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 634 
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 Bortskaffelse af varelager 

Følgende omkostninger kan der ikke hensættes til: 
 Uddannelsesomkostninger/oplæring 

 Flytteomkostninger 

 Marketing 

 Investering i nye systemer 

 Løn under opsigelse 

 Stay-on bonus 

 Nedskrivning af aktiver 

 Navneændring 

 Andre integrationsomkostninger 

Det er således kun omkostninger, der har karakter af tab, der må hensættes til. Omkostninger 
vedrørende fremadrettede aktiviteter, der har til formål at sikre den fremtidige indtjening, må 
der ikke hensættes til. Slutteligt skal det selvfølgelig nævnes, at der ikke må hensættes til 
nedskrivning af aktiver. 
 
Omstrukturering må  anses for at blive gennemført inden for en relativ kort tidshorisont, der 
dog ikke er defineret i IAS 37. Dog må det forventes, at jo længere tid en omkostning 
forventes, desto større er sandsynligheden for, at virksomheden ved sin egen handlemåde kan 
undgå omkostningen, og derfor ikke skal hensætte til den. Hvis det således er sandsynligt, at 
der ikke længere vil ske et træk på virksomhedens ressourcer eller omstruktureringsplanen 
ikke bliver gennemført i form eller tid, skal hensættelsen til omstruktureringen tilbageføres39. 
Tilbageførelse af omstruktureringshensættelsen skal ske på goodwill. 

6.6.4. Opgørelse af goodwill 
Der er i følge IFRS 3 to måder, hvorpå goodwill kan opgøres. Disse metoder er40; 

 Fuld goodwill metode: Forskellen mellem købspris med tillæg af dagsværdien af 

minoritetsinteressen og dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser 

(nettoaktiver), eller 

 Købt goodwill metode: Forskellen mellem kostprisen og nettoværdien af den 

overtagende virksomheds andel af dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver. 

Selve valget mellem de to metoder, er noget som foretages fra transaktion til transaktion. Det 
er derfor ikke et valg af regnskabspraksis. En virksomhed kan derfor eksempelvis indregne 
minoritetsinteresser ved en virksomhedssammenslutning, også selvom virksomheden ikke 
har gjort dette før. 
 
Fuld goodwill metoden er baseret på en enhedstankegang.  Ved etableringen af 
koncernforholdet bliver goodwill indregnet, som om hele virksomheden var handlet41. Dette 
var den metode, som IASB lagde op til, skulle være den eneste metode i IFRS 3 Revised. Dog 

                                                        
39 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 635 
40 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 166 
41 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 168 
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grundet klager fra virksomheder m.v., blev købt goodwill metoden ligeledes accepteret, hvor 
det kun er goodwill fra den købte del, der indregnes42 i lighed med den første udgave af IFRS 
3. I denne metode indregnes der ikke goodwill på minoritetsinteresser. 

6.6.5. Ekspempel på fuld goodwill metode 
Selskab A erhverver 75% af Selskab B for 3.750. Dagsværdien for hele virksomheden udgør 
5.000, og dagsværdien for nettoaktiverne udgør 4.500. Fuld goodwill metode vil således blive 
indregnet som følger43: 
Figur 4 

 

 
 
Da fuld goodwill metoden indregner minoritetsinteresser, er hele virksomhedens værdi 
indregnet. Dette gør sig også gældende for minoritetsinteressernes andel af goodwill. Det 
samlede goodwill beløb er derfor 500, mens den samlede effekt på nettoaktiver og 
koncernens egenkapital er 1.250, jf. ovenstående. 

6.6.6. Eksempel på købt goodwill metode 
Selskab A erhverver 75% af Selskab B for 3.750. Dagsværdien for hele virksomheden udgør 
5.000, og dagsværdien for nettoaktiverne udgør 4.500. Købt goodwill metoden vil således 
blive indregnet som følger44: 
Figur 5 

 
 

                                                        
42 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 169 
43 Egen tilvirkning, men med inspiration fra Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik 
Steffensen og Jan Fedders, side 167 
44 Egen tilvirkning, men med inspiration fra Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik 
Steffensen og Jan Fedders, side 167 
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Dagsværdi af nettoaktiver 4.500        
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Effekt på nettoaktiver 1.250        

Minoritetsinteresser, 25% 1.250        

Effekt på koncernegenkapital 1.250        

Fuld goodwill metode

Effekt på koncernbalance
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Det er kun den del af virksomheden, der bliver købt, her 75%, der bliver indregnet i købt 
goodwill metoden. Således fremkommer der et beløb på goodwill på 375, som svarer til 75% 
af goodwill beløbet beregnet under fuld goodwill metoden, mens effekten på nettoaktiverne 
og koncernens egenkapital er 1.125. Minoritetsinteresserne bliver ligeledes indregnet med 
1.125. 
 
Forskelsbeløbet mellem de to metoder er 125, da der indregnes fuld goodwill i den første 
metode, mens kun den respektive ejerandel indregnes i købt goodwill metoden.  
 

6.7. Måling og identifikation af vederlag 
IFRS 3 kræver, at vederlaget modtaget i en virksomhedssammenslutning måles til dagsværdi 
og er beregnet som summen af45: 

 Aktiver overført fra den overtagende virksomhed 

 Forpligtelser, der er afholdt af den overtagende virksomhed til tidligere ejere af den 

overtagne virksomhed 

 Egenkapitalsinstrumenter udsted af den overtagende virksomhed 

Vederlaget kan normalvis bestå af og indeholde likvider, andre aktiver, en forretning eller 
datterselskab af den overtagende virksomhed, earn-out aftaler, egenkapitalsinstrumenter, 
optioner m.v., jf. IFRS 3, punkt 37. 
 
Hvis vederlaget indeholder aktiver og forpligtelser, og værdien er anderledes end 
dagsværdien ved overtagelsestidspunktet, skal disse aktiver og forpligtelser måles på ny, 
således at deres værdi afspejler dagsværdien på overtagelsestidspunktet. Enhver fortjeneste 
eller tab som følge af den nye måling skal indeholdes i resultatopgørelsen efterfølgende, jf. 
IFRS 3, punkt 38. 
 

                                                        
45 iGAAP 2012, A guide to IFRS reporting, Deloitte, 5th edition 2011, LexisNexis, side 1702. 
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Betingede vederlag, såsom earn-out aftaler er omtalt i IFRS 3, Appendix A, og er defineret som 
en forpligtelse til at overføre yderligere aktiver eller egenkapitalsinstrumenter til de tidligere 
ejere af den overtagne virksomhed, hvis specifikke fremtidige begivenheder finder sted. Dog 
kan det betingede vederlag give den overtagende virksomhed ret til retur af tidligere overført 
vederlag, hvis specifikke betingelser bliver opfyldt.  
 
Det betingende vederlag skal måles til dagsværdi ved overtagelsestidspunktet, jf. IFRS 3, 
punkt 39. Det betingede vederlag skal klassificeres som en forpligtelse eller som egenkapital 
på baggrund af definitionerne i IAS 32. 

6.8. Oplysningskrav 
Der er i lighed med andre IFRS standarder en række oplysningskrav, der i IFRS 3 vedrører de 
virksomhedssammenslutninger og goodwill, der har været i løbet af regnskabsåret. Disse krav 
er defineret i IFRS 3,B64, jf. følgende: 
 

 Identifikation og beskrivelse af de sammensluttede virksomheder 

 Overtagelsesdatoen 

 Oplysning om andel af overtagne stemmerettigheder 

 Formålet med virksomhedssammenslutningen og angivelse af, hvorledes kontrollen er 

opnået, eksempelvis stemmerettighedsaftale m.v. 

 Kostprisen for den overtagne virksomhed og en beskrivelse af dens bestanddele. I det 

tilfælde, hvor der er udstedt egenkapitalsinstrumenter til at finansiere købet af den 

overtagne virksomhed, skal antallet af instrumenter oplyses, og hvorledes 

dagsværdien af disse er opgjort. Betingede betalinger, herunder angivelse af det 

maksimale beløb, der skal betales, skal ligeledes oplyses. 

 Beskrivelse af de faktorer, der har bidraget til, at der er opstået goodwill hhv. negativ 

goodwill. 

 Angivelse af omsætning og resultat for regnskabsperioden, som om virksomhederne 

har været sammensluttet hele året. 

 Oplysninger vedrørende elementer af transaktionen, der ikke behandles som en del af 

virksomhedssammenslutningen, f.eks. transaktionsomkostninger. 

 Angivelse af, hvorledes dagsværdien af minoritetsinteressen er opgjort, når der er 

benyttet en ”fuld goodwill” metode. 

 Oplysning om størrelsen af gevinst/tab vedrørende eksisterende kapitalandele 

indregnet i resultatopgørelsen i forbindelse med en trinvis overtagelse. 

Hvis der har været reguleringer til tidligere perioders virksomhedssammenslutninger, skal 
der ligeledes gives oplysninger hertil. Derudover er der krav til en anlægsnote for goodwill, 
der blandt andet omfatter følgende: 

 Akkumuleret kostpris primo 

 Periodens tilgang 

 Reguleringer 

 Akkumulerede nedskrivninger primo 
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 Periodens nedskrivninger. 

Hvis der er foretaget nedskrivninger i løbet af perioden, skal der gives yderligere oplysninger 
i følge IAS 36. Yderligere oplysningskrav for goodwill er ikke påkrævet eller nødvendige, da 
goodwill er en uidentificerbar masse, hvorfor der skal ekstraordinært mange oplysninger til, 
før en tredjemand vil have mulighed for at gennemskue, hvorledes goodwill er fremkommet. 

6.9. Sammenfatning 
Ved virksomhedssammenslutninger skal overtagelsesmetoden benyttes ifølge de 
internationale regnskabsstandarder. Denne metode indeholder principielt 5 punkter, men 
tager man højde for alle kravene i standarden, er det i alt 7 punkter, der skal gennemgås, jf. 
figur 2. Metoden er med til at begrænse størrelsen af goodwill i forhold til tidligere, da det 
ikke er muligt at indregne en lang række omkostninger, såsom transaktionsomkostninger, 
begrænsninger på hensættelse til omstruktureringsomkostninger m.v. Dog er der mulighed 
for at indregne flere eventualforpligtelser end tidligere, men her må informationsværdien i 
årsrapporten anses for at have spillet en rolle i IASB’s beslutning herom.  
 
Foruden muligheden for at indregne flere eventualforpligtelser har IASB ligeledes åbnet for, 
at langt flere immaterielle aktiver skal indregnes end tidligere, da det eneste krav således er, 
at de er identificerbare og kan måles pålideligt til dagsværdi. Denne måling afspejler den 
overtagende virksomheds forventninger om fremtidige økonomiske fordele, der vil tilflyde 
virksomheden.  Jo flere immaterielle aktiver, der bliver indregnet i overtagelsesbalancen, 
desto mindre bliver størrelsen på goodwill. Vi går derfor ud fra, at IASB’s holding er, at 
goodwill beløbet skal nedbringes og købesummen hellere identificeres i andre immaterielle 
aktiver. 
 
I IFRS 3 Revised er der ligeledes åbnet mulighed for at benytte fuld goodwill metoden til 
indregning, hvor det før kun var muligt at benytte købt goodwill metoden. Fuld goodwill 
metoden bevirker herefter, at goodwill på minoritetsinteresser ligeledes indregnes i balancen. 
Det er dog virksomheden, der beslutter transaktion for transaktion, hvilken af metoderne 
(købt eller fuld goodwill metoden), som de vil benytte.  

7. Indregning og måling af immaterielle aktiver 
I følgende afsnit vil opgaven gennemgå indregning og måling af immaterielle aktiver efter IAS 
38 i forbindelse med virksomhedssammenslutninger. Derudover vil afsnittet ligeledes 
gennemgå goodwill efter IFRS 3, da goodwill ikke er en del af de immaterielle aktiver, der er 
omfattet af den internationale regnskabsstandard IAS 38. Der vil kun blive fokuseret på de 
væsentligste områder af de to regnskabsstandarder, der vil kunne bruges i senere dele af 
opgaven. Da en forøget indregning af immaterielle aktiver (forøget allokering af købesummen 
til de immaterielle aktiver) formindsker goodwill, vurderes det at være væsentligt for senere 
dele af opgaven at gennemgå IAS 38. 

7.1. Goodwill i følge IFRS 3 
Goodwill bliver ikke reguleret af IAS 38, men i stedet af IFRS 3, da goodwill opstår som følge af 
en residualværdi af virksomhedssammenslutninger.  Selve teorien og metoderne bag goodwill 
er gennemgået i foregående afsnit omhandlende virksomhedssammenslutninger efter IFRS 3.  
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Som beskrevet før, er der to metoder til at indregne  goodwill i den overtagende virksomheds 
balance. Fuld goodwill metoden, hvor goodwill for minoritetsinteresser også indregnes i 
balancen, og købt goodwill metoden, hvor kun den overtagende virksomheds del af goodwill 
bliver indregnet. 
 
Når goodwill er indregnet i balancen, skal denne ikke afskrives, da den har ubestemmelig 
levetid, men i stedet skal der laves en nedskrivningstest mindst én gang om året, eller når der 
er tegn på værdiforringelser46. Ved virksomhedssammenslutningen fremkommer goodwill 
som en residualværdi ved erhvervelsen af den overtagne virksomhed. Goodwill skal herefter 
indregnes i balancen og henføres til den eller de pengestrømsgenererende enheder/grupper, 
der opnår synergier ved virksomhedssammenslutningen, jf. IAS 36, punkt 80.  
 
Hvis goodwill ved en fejl ikke bliver henført til den korrekte pengestrømsgenererende 
enhed/gruppe, kan det betyde, at goodwill fejlagtigt bliver nedskrevet eller udeladt at blive 
nedskrevet47, når de pengestrømsgenerende enheder bliver gennemgået i forbindelse med 
nedskrivningstests. Dette sker blandt andet fordi, at goodwill skal nedskrives før andre 
aktiver, jf. IAS 36, punkt 104. Goodwill skal nedskrives før alle andre aktiver, fordi det, at 
goodwill opfattes som en uidentificerbar residualværdi, der dækker over en merbetaling fra 
den overtagende virksomhed til den overtagne virksomhed. Den overtagende virksomhed 
betaler altså mere til den overtagne virksomhed end dagsværdien for nettoaktiverne. 
Virksomhederne kan derfor risikere at skulle nedskrive goodwill i dårligere tider og derved 
forringe et allerede dårligt/mindre godt resultat. Derudover kan værdiforringelsestestene 
være meget forskellige fra virksomhed til virksomhed, og dermed kan det forringe 
informationen til regnskabsbrugerne, eller virksomhederne kan i nogen grad undlade at 
nedskrive goodwill, selvom de burde. 
 
I visse tilfælde kan der opstå det såkaldte ”badwill” – negativ goodwill. Badwill opgøres efter 
købt goodwill metoden og skal indtægtsføres direkte i resultatopgørelsen. Fuld goodwill 
metoden kan således ikke benyttes, da virksomheden ikke skal have mulighed for at indregne 
en indtægt, der ikke tilhører dem48.  IFRS 3, punkt 52 kræver, at den overtagende virksomhed 
skal revurdere identifikationen og målingen af købsprisen og identificerede aktiver og 
forpligtelser i det tilfælde, hvor der er opstået badwill. Det kan eventuelt give anledning til at 
undersøge, om alle eventualforpligtelser er indregnet. Det er dog kun i sjældnere tilfælde, at 
badwill opstår. 
 

7.2. Immaterielle aktiver i følge IAS 38 
Denne internationale standard omhandler immaterielle aktiver, der defineres således af IAS 
38, punkt 7: 
”Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans”. 
Et immaterielt aktiv vil i praksis således være et aktiv, der ikke er omfattet af andre af de 
internationale regnskabsstandarder for aktiver. Ifølge den brede definition af immaterielle 
aktiver er der således 5 forskellige immaterielle aktiver49; 

                                                        
46 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 168 
47 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 168 
48 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 168 
49 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 644 
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 Teknik aktiver 

o Software 

o Patenter 

 Produkt-/konceptrettigheder 

o Ophavsret 

o Franchiserettigheder 

 Kendetegnsrettigheder 

o Varemærker 

o Virksomhedsnavne 

 Videns aktiver 

o Forskningsprojekter 

o Reklamekampagner 

 Kontraktlige rettigheder 

o Ordrebeholdninger 

IAS 38 indeholder en udtømmende liste over hvilke immaterielle aktiver, der kan indregnes 
som aktiver, hvorfor udgifter til alle andre aktiver skal omkostningsføres i perioden. Jf. IAS 38, 
punkt 68, der kræver, at de immaterielle aktiver skal omkostningsføres, medmindre de udgør 
en del af et immaterielt aktiv eller en residual ved virksomhedsovertagelse, goodwill. I punkt 
38-69 er der således nævnt de aktiver, der skal omkostningsføres. Det er bl.a. 
opstartsomkostninger og uddannelsesomkostninger, der skal omkostningsføres direkte i 
stedet for at blive indregnet som et aktiv. 
 
Internt oparbejdede immaterielle aktiver vil normalvis ikke kunne opfylde betingelserne for 
indregning efter IAS 38, men skal dog aktiveres ved en virksomhedssammenslutning efter 
IFRS 3. Reglen angående aktivering ved virksomhedssammenslutning fremgår desuden af IAS 
38, punkt 33 til 41. 
 
For at et immaterielt aktiv er identificerbart, kræver IAS 38, punkt 12, at aktivet er 
separerbart eller hidrører fra en kontraktlig eller juridisk rettighed. Aktiver skal således 
kunne sælges, udlejes eller på anden måde udnyttes uafhængigt af virksomhedens andre 
aktiver, men det er nok, at aktivet kan sælges sammen med andre forpligtelser eller aktiver50. 
Virksomheden skal endvidere have kontrol over aktivet og være i stand til at opnå fremtidige 
økonomiske fordele, samt hindre andre i at få del i disse fordele51. Således skal immaterielle, 
både eksternt købt og internt oparbejdet, indregnes i balancen, hvis følgende betingelser efter 
IAS 38, punkt 21 er opfyldt: 
 

 Det er sandsynligt, at der som følge af anskaffelsen vil tilflyde selskabet fremtidige 

økonomiske fordele, og 

 Kostprisen kan opgøres pålideligt. 

                                                        
50 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 646 
51 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 646 
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Udover ovenstående skal virksomheden efter IAS 38, punkt 22, vurdere sandsynligheden for 
de fremtidige økonomiske fordele. Disse fordeles vurderes at skabes under dokumenterbare 
og rimelige forudsætninger, og de skal være et udtryk for ledelsens bedst skøn over aktivets 
levetid. Der er ikke et tilsvarende krav i IAS 16, omhandlende materielle aktiver, hvorfor det 
må anses som værende vigtigt, at ledelsen er kritisk, når immaterielle aktiver bliver indregnet 
i balancen. 
 

7.2.1. Indregning og måling 
I følge IAS 38, punkt 25, anses immaterielle aktiver, som er købt af en ekstern part, for at 
opfylde indregningskriterierne, da det vurderes, at virksomheden ikke vil købe aktivet, hvis 
ikke det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Det 
immaterielle aktiv indgår til kostprisen i balancen, der bl.a. omfatter lønomkostninger og 
juridisk assistance ved købet, jf. IAS 38, punkt 28. Denne indregning af omkostninger 
fortsætter, indtil det vurderes, at aktivet fungerer som forudsat. Hvis der således er 
omkostninger eller tab i perioden efter det immaterielle aktiv er taget i brug, skal dette ikke 
indregnes i det immaterielle aktivs kostpris, men derimod omkostningsføres. Selve 
standarden forudsætter, at et immaterielt aktiv kan erhverves ved en 
virksomhedssammenslutning, på kredit, ved offentlige tilskud såsom koncessioner eller ved 
en byttetransaktion52. 
 
IAS 38 kræver, at det immaterielle aktiv altid bliver aktiveret og må derfor ikke direkte 
omkostningsføres ved købet. Det er kun i tilfælde af værdiforringelse, hvor aktivet nedskrives, 
at aktivet helt eller delvist skal omkostningsføres i resultatopgørelsen efter IAS 36. Dette sker 
dog som regel ikke i praksis på købstidspunktet, da det kraftig forudsætter, at ledelsen har 
foretaget et dårligt køb. Selvom indregningskriterierne er opfyldt, må et internt oparbejdet 
immaterielt aktiv ikke aktiveres efter IAS 38, punkt 63. Følgende er en liste over internt 
oparbejdede immaterielle aktiver, der ikke må aktiveres: 
 

 Mærkenavne 

 Avisnavne 

 Udgivelsestitler 

 Kundelister o.lign. 

Der vil til enhver tid herske tvivl om eksistensen af de ovenstående immaterielle aktiver til 
den pågældende værdi, hvorfor de ikke må indregnes. Det kan endvidere være vanskeligt  i 
praksis at skelne mellem f.eks. avisnavne og internt oparbejdet goodwill i virksomheden. 
Internt oparbejdet goodwill må heller ikke aktiveres i virksomheden, jf. IAS 38, punkt 48. 
 
Der bliver skelnet mellem forskningsfasen og udviklingsfasen for de internt oparbejdede 
immaterielle aktiver. De immaterielle aktiver kan således kun indregnes i udviklingsfasen og 
hvis en række yderligere, restriktive krav i IAS 38 er opfyldt. Ingen yderligere immaterielle 
aktiver må indregnes som aktiver. Derfor skal alle internt oparbejdede immaterielle aktiver 
altid opdeles i ”udviklingsfasen” eller ”forskningsfasen”. 
 

                                                        
52 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 648 
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Omkostningerne i forskningsfasen skal altid omkostningsføres, jf. IAS 38, punkt 54. Hvor 
forskningsaktiver er defineret efter IAS 38, punkt 56, som eksempelvis; 
 

 Aktiviteter, som har til formål at indhente ny viden. 

 Søgen efter og evaluering og endelig udvælgelse af forskningsresultaters 

anvendelsesmuligheder og anden viden. 

Derimod er udviklingsaktiver defineret efter IAS 38, punkt 59, som eksempelvis; 
 

 Design, opførelse og testning af prototype og modeller før produktion og anvendelse, 

 Design, opførelse og drift af et forsøgsproduktionsanlæg, hvis størrelsesorden ikke er 

økonomisk rentabel for erhvervsmæssig produktion. 

Det er dog yderst vigtig at skelne mellem udvikling af et produkt og procesvedligeholdelse, da 
vedligeholdelse anses for at være en driftsomkostning og dermed udgiftsføres øjeblikkeligt i 
resultatopgørelsen. 
 
Selve udviklingsprojekterne aktiveres i det øjeblik, hvor virksomheden kan dokumentere, at 
følgende kriterier i IAS 38, punkt 57 er opfyldt53: 
 

1. Teknisk mulighed for at færdiggøre det immaterielle aktiv, således at det kan sælges 

eller anvendes 

2. Virksomhedens hensigt til at færdiggøre det immaterielle aktiv, og herefter anvende 

eller sælge det 

3. Hvorledes virksomheden er i stand til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv 

4. Frembringelsen af fremtidige økonomiske fordele af det immaterielle aktiv. Herunder 

dokumentation for eksistensen af et marked for det pågældende immaterielle aktiv, 

eller producerede enheder heraf. Eller nytteværdien, hvis det immaterielle aktiv 

benyttes internt. 

5. Rådigheden over tilstrækkelige økonomiske, tekniske og andre ressourcer til at 

færdiggøre udviklingen og til at sælge eller anvende det immaterielle aktiv. 

6. En pålidelig opgørelse af de omkostninger, der kan henføres til det immaterielle aktiv i 

løbet af dettes udvikling. 

Hvor kriterium 2, 3 og 6 anses som at værende opfyldt i udviklingsorienterede virksomheder, 
er kriterium 1 en hårfin beslutning, og kriterium 5 vil kunne opfyldes af en moden 
virksomhed. Det er dog ofte svært at opfylde kriterium 4, hvis der er tale om et helt nyt 
produkt eller funktionalitet, der ikke er kendt fra tidligere. I praksis vil kriterium 4 kunne 
sandsynliggøres gennem dokumentation af sparet tid, reducerede arbejdsgange m.v. 
 
De ovenstående kriterier skal anses som retningslinjer, og må således hverken overfortolkes, 
så der ikke indregnes nogen immaterielle aktiver, og der må ej heller underfortolkes. De 
immaterielle aktiver må ikke indregnes på et for spinkelt grundlag. 

                                                        
53 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 651-652 
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Hvis omkostninger, der er afholdt på et udviklingsprojekt, ikke opfylder 
indregningskriterierne på afholdelsestidspunktet, må de ikke senere indregnes som et aktiv, 
jf. IAS 38, punkt 71. De omkostninger, der direkte kan henføres til aktivet, så aktivet kan 
benyttes som oprindeligt tiltænkt, skal medregnes i aktivet, jf. IAS 38, punkt 66. Både variable 
og faste omkostninger skal indgå. Kravene for de faste omkostninger er ifølge IAS 38 meget 
restriktive, og det er således kun lønomkostninger og afskrivninger på rettigheder, der kan 
medregnes. Der skal altså være tale om en egentlig funktion, der understøtter det pågældende 
udviklingsprojekt, før det er tilladt at indregne omkostningen. 
 
Jf. IAS 38, punkt 42 skal omkostninger til forsknings- og udviklingsprojekter erhvervet ved en 
virksomhedssammenslutning følge de normale regler for aktivering af internt oparbejdede 
immaterielle aktiver. Den overtagende virksomhed kan derfor risikere at skulle aktivere et 
udviklingsprojekt ved overtagelsen af den overtagne virksomhed, og derefter løbende 
omkostningsføre de efterfølgende omkostninger. Det samme gør sig gældende for 
udviklingsprojekter, der ved virksomhedssammenslutningen ikke opfylder kravene for 
indregning. Det er således først, når kravene for indregning er opfyldt, at omkostningerne kan 
tillægges kostprisen på det indregnede aktiv ved virksomhedssammenslutningen. 
 

7.2.2. Af- og nedskrivninger 
Der tages højde for et immaterielt aktivs levetid, når der skal af-/nedskrives. Det er kun 
immaterielle aktiver med bestemmelig levetid, der skal afskrives, mens immaterielle aktiver 
med ubestemmelig levetid skal nedskrives. Det fremgår af IAS 38, punkt 90 hvilke forhold, der 
skal betragtes, når levetiden skal bestemmes. Nedenstående er eksempler på disse forhold: 
 

 Virksomhedens forventede anvendelse af aktivet, og hvorvidt aktivet kan anvendes 

effektivt af en anden ledelse 

 Teknisk, teknologisk, handelsmæssig eller anden form for forældelse, 

 Konkurrenters eller potentielle konkurenters forventede handlinger 

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

 Etc. 

Det immaterielle aktiv skal måles til kostpris med fradrag for akkumulerede af- og 
nedskrivninger eller til omvurderet værdi efter samme model som materielle aktiver, når det 
immaterielle aktiv har en bestemmelig levetid, jf. IAS 38, punkt 72. Afskrivningen skal 
foretages systematisk over det immaterielle aktivs forventede levetid efter punkt 97 i IAS 38, 
og påbegyndes når aktivet er klar til brug. 
Afskrivningsperioden for et immaterielt aktiv, der knytter sig til en juridisk rettighed, må ikke 
overstige rettighedsperioden, medmindre denne fornys ved ophør uden betydelige 
omkostninger, og at det er sikkert, at denne rettighed vil blive fornyet54. Afskrivningen 
foretages primært lineært af det immaterielle aktiv, men kan i sjældne tilfælde også afspejle 
det mønster, der svarer til indtægtsskabelsen for aktiver, jf. IAS 38, punkt 97.  Der vil 
sædvanligvis ikke blive indregnet en restværdi, når det immaterielle aktiv er afskrevet, men 
dette kan der dog indregnes, hvis følgende punkter i IAS 38, punkt 100 er opfyldt: 

                                                        
54 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, Henrik Steffensen og Jan Fedders, side 655 
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 Hvis der foreligger en forpligtelse fra en uafhængig tredjepart om køb af aktivet ved 

udgangen af aktivets brugstid, eller 

 Hvis der foreligger et aktivt marked for aktivet og: 

o Restværdien kan opgøres under henvisning til dette marked, og 

o Det er sandsynligt, at et sådant marked vil foreligge ved udgangen af aktivets 

brugstid. 

Immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid skal indregnes til kostpris med fradrag for 
akkumulerede nedskrivninger eller til omvurderet værdi efter samme model som materielle 
aktiver55. Disse immaterielle aktiver kan ikke afskrives, men skal derimod testes for 
nedskrivningsbehov efter afslutningen på hver periode, jf. IAS 38, punkt 109. Dette er i 
praksis én gang om året. Derudover skal de testes for nedskrivningsbehov, hvis der er 
indikationer på værdiforringelse, jf. IAS 38, punkt 108. Det skal anføres i regnskabet, hvis 
aktivet ikke længere har en ubegrænset levetid, da der således forventes en tidsbegrænset 
pengestrøm fremover. 
 
De immaterielle aktiver, der i større grad bliver indregnet i balancen som følge af 
virksomhedssammenslutninger, og som har bestemmelig levetid, skal afskrives hvert år. 
Virksomhedens resultatopgørelse bliver derfor påvirket af afskrivningen, hvilket eventuelt 
kan afholde en virksomhed fra virksomhedssammenslutninger, så resultatet, herunder bonus 
m.v., ikke bliver påvirket. Omvendt kan virksomheden langsomt omkostningsføre 
afskrivninger i driften og vil derigennem ikke tage et lige så stort tab, som hvis goodwill 
pludselig skulle nedskrives. Ledelsen kan også ønske en større indregning af goodwill, da 
værdiforringelsestestene er baseret på ledelsens skøn og prognoser, hvorfor ledelsen kan 
afholde disse nedskrivninger og påvirkninger på virksomhedens resultat.  

7.2.3. Opskrivning af immaterielle aktiver 
Det kan frivilligt vælges, om et immaterielt aktiv skal opskrives, men kun så længe, at der 
eksisterer et aktiv marked for dette, jf. IAS 38, punkt 75. Hvis et immaterielt aktiv opskrives, 
skal bestemmelsen i punkt 75 anvendes på alle immaterielle aktiver inden for samme 
kategori. Det er kun aktiver, der er indregnet til kostpris, der kan opskrives til dagsværdi, da 
bestemmelsen angår målingen og ikke indregningen. I praksis er det aktive marked for 
immaterielle aktiver begrænset til omsættelige kvoter (f.eks. mælkekvoter), da det aktive 
marked skal have samme karakteristika som et effektiv værdipapirmarked. 
 

7.3. Oplysningskrav 
De immaterielle aktiver skal fremstilles i en anlægsnote specificeret på hver gruppe i 
virksomhedens årsrapport. Grupperne kunne eksempelvis være varemærker, software, 
færdiggjorte udviklingsprojekter m.v. Derudover skal det tydeligt fremgå, om de immaterielle 
aktiver er erhvervet eller internt oparbejdet, samt indeholde sammenligningstal i lighed med 
kravene til materielle aktiver. 
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Følgende eksempler på oplysninger skal gives for hver gruppe af immaterielle aktiver, jf. IAS 
38, punkt 118: 
 

 Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver med en ubestemmelig 

levetid og begrundelsen for, hvorfor levetiden anses for at være ubestemmelig. 

 Afskrivningsmetoden brugt for immaterielle aktiver med bestemmelig levetid 

 Oplysninger om immaterielle aktiver erhvervet ved tilskud. 

 Beløbsangivelse af periodens samlede omkostningsførte forsknings- og 

udviklingsudgifter. 

 Begrænsninger med hensyn til ejendomsretten, som immaterielle anlægsaktiver er 

underlagt. 

 Væsentlige kontraktlige forpligtelser til at erhverve immaterielle anlægsaktiver. 

7.4. Sammenfatning 
Immaterielle aktiver, både eksternt erhvervet og internt oparbejdet, skal indregnes og måles 
efter IAS 38, hvor det ligeledes skal opgøres, om det immaterielle aktiv har en bestemmelig 
eller ubestemmelig levetid. Både de internt oparbejdede og de eksternt erhvervede 
immaterielle aktiver indregnes i overtagelsesbalancen ved virksomhedssammenslutninger.  
 
Ved indregning af det immaterielle aktiv til kostpris, kan dette senere hen opskrives til 
dagsværdi. Det vil dog kræve, at der er et eksisterende aktivt marked med samme 
karakteristika som et effektivt værdipapirmarked. 
 
De immaterielle aktiver skal præsenteres i en anlægsnote i lighed med materielle aktiver, 
hvor der også gives oplysninger om, hvorvidt aktiverne har bestemmelig eller ubestemmelig 
levetid. De immaterielle aktiver, hvor levetiden er bestemmelig, afskrives hvert år, mens de 
immaterielle aktiver, hvor levetiden er ubestemmelig skal testes for nedskrivningsbehov 
minimum én gang om året, eller når der er indikationer på værdiforringelse. 
 
Goodwill er ikke omfattet af standarden IAS 38, men derimod IFRS 3, da dette opstår i 
forbindelse med virksomhedssammenslutninger. Goodwill skal, som en del af 
købesumsallokeringen, allokeres ud på pengestrømsgenerende enheder, der skal testes for 
nedskrivningsbehov minimum én gang om året eller når der er tegn på værdiforringelse. 
 
Som beskrevet ovenfor, er der både fordele og ulemper ved at indregne flere immaterielle 
aktiver fremfor goodwill i den overtagende virksomheds balance. Da goodwill bliver 
beskrevet som en uidentificerbar masse, kan sammenligningen mellem forskellige 
virksomheder besværliggøres, hvorfor det i sidste ende må anses for markant bedre, at 
indregne flere immaterielle aktiver end før, fremfor goodwill. 

8. Gennemgang af tidligere undersøgelser 
Som nævnt under indledning har både KPMG, Ernst & Young og PwC lavet en undersøgelse 
vedrørende IFRS 3, herunder allokeringen af købesummen med speciel fokus på goodwill. De 
tre undersøgelser vil nedenfor blive gennemgået, for at give læseren et indblik i allokeringen 
af købesummen, samt de eventuelle problemstillinger, som undersøgelserne kommer frem til. 
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Gennemgangen af litteraturstudierne (herunder benævnt undersøgelser) vil være med til at 
understøtte den overordnede hypotese, der fremgår af indledningen. Undersøgelserne er ikke 
lavet af teoretikere, men fagprofessorer, da alle tre undersøgelser er lavet af eller sponsoreret 
af de store revisionshuse. 
 
Alle tre undersøgelser har i stor udstrækning opdelt deres resultater efter industrier, og man 
kan ud af dette se tydelige forskelle i, hvorledes de forskellige industrier allokerer 
købesummen. Opgaven vil dog ikke gøre meget ud af dette, da det ikke har nogen speciel 
betydning for besvarelsen af den overordnede hypotese: ” C20 virksomhederne er bedre til at 
allokere købesummen ud på de respektive immaterielle aktiver og mindre på goodwill, som følge 
af flere og bedre ressourcer, end de mindre børsnoterede virksomheder”, men hvor det virker 
relevant, og for at understøtte en pointe i undersøgelsen, vil disse opdelinger af 
industrier/segmenter blive inddraget. 

8.1. Ernst & Young 
Undersøgelsen fra Ernst & Young udkom i februar 2009 under navnte ”Acquisition 
Accounting – What’s next for you?”56. Publikationen tager udgangspunkt i en undersøgelse af 
de 709 virksomhedssammenslutninger, der var oplyst i virksomheders regnskaber i 2007. 
Undersøgelsen omfattede 21 lande, hvor 13 større industrier var repræsenteret57. Formålet 
med undersøgelsen var følgende ”Have business combination standards (FAS 141 and IFRS 3) 
improved the communication of the strategic and financial impacts of acquisitions?”.  
 
Undersøgelsen er udelukkende baseret på offentlig tilgængeligt materiele fra 
virksomhedernes årsrapporter, OneSource eller Mergermarket. Resultaterne fra analyserne 
er præsenteret i forhold til Enterprice Value (EV) (beregnet som summen af netto finansiel 
gæld og købesummen). Hvor der ikke var oplysninger vedrørende den finansielle gæld, har 
Ernst & Young antaget at denne er nul58, hvilket kan lede til en overestimering af den totale 
del af goodwill og identificerbare immaterielle aktiver i EV. 
Hovedparten af virksomhederne i undersøgelsen aflagde regnskab efter IFRS eller US GAAP. 
Kun to virksomheder aflagde regnskab efter Canada GAAP. Undersøgelsen har valgt at 
forkaste små virksomhedssammenslutninger og virksomhedssammenslutninger, hvor 
købesumsallokeringsinformationen ikke er tilgængelig59. Over halvdelen af stikprøven består 
af virksomhedssammenslutninger med en EV på mindre end 150 millioner Euro.60. 
 

8.1.1. Oplysninger vedrørende materielle og immaterielle aktiver 
Alle aktiver og forpligtelser skal indregnes til dagsværdi ved en virksomhedssammenslutning. 
I Ernst & Youngs undersøgelse var det således kun 1 ud af 4 virksomheder, der gav 

                                                        
56 Acquisition Accounting – what is next for you, Februar 2009, af Jim Eales og Carole Abbey, udgivet af Ernst & 
Young. 
57 Acquisition Accounting – what is next for you, Februar 2009, af Jim Eales og Carole Abbey, udgivet af Ernst & 
Young, indledning. 
58 Acquisition Accounting – what is next for you, Februar 2009, af Jim Eales og Carole Abbey, udgivet af Ernst & 
Young. Side 13 
59 Acquisition Accounting – what is next for you, Februar 2009, af Jim Eales og Carole Abbey, udgivet af Ernst & 
Young., side 13 
60 Acquisition Accounting – what is next for you, Februar 2009, af Jim Eales og Carole Abbey, udgivet af Ernst & 
Young, side 13 
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informative oplysninger vedrørende opgørelsen af dagsværdien af aktiverne og passiverne, 
der blev overtaget, i deres årsrapport. I 80% af tilfældene, hvor dette var oplyst, resulterede 
det i en opgradering af dagsværdien for aktiver. Derimod blev der kun givet oplysninger 
vedrørende dagsværdien af varelageret i 9% af tilfældende, hvor det i 1 ud af 3 tilfælde 
resulterede i en opjustering af varelagerets dagsværdi. 
 
Identificerede immaterielle aktiver skal afskrives over deres levetid. Dog var oplysninger 
vedrørende de immaterielle aktivers levetid sparsomme. Ofte var det således kun intervallet 
af aktivets levetid, der blev oplyst, når det var gældende både for virksomhedens ”gamle” og 
”nye” aktiver 61. Kunderelaterede aktiver blev givet en levetid på typisk op til 30 år, mens det 
for varemærker varierede fra minimum til ubestemmelig levetid. Typisk blev de fleste 
immaterielle aktiver givet en levetid på op til 51 år (teknologi, kontrakter m.v.). 
 

8.1.2. Faktisk givet oplysninger 
Ifølge Ernst & Youngs erfaring benytter de fleste af virksomhederne sig af en uafhængig 
ekspert til at udføre deres købesumsallokering. Dette faktum er dog kun oplyst i 23 ud af de 
709 transkationer, svarende til 3%.62  
 
Undersøgelsen viste, at virksomhederne sædvanligvis ikke oplyser metoden til 
værdiansættelsen af de indregnede materielle og immaterielle aktiver. Dog anerkender Ernst 
& Young, at der var konsistens i fremgangene for værdiansættelserne. For kunderelaterede 
immaterielle aktiver var det ofte en ”multi-period earnings method”, der blev brugt, mens 
metoder for at værdiansætte andre immaterielle aktiver ofte talte ”market approach”, 
”Discounted Cash Flow” og ”cost”.  Opsummerende beretter undersøgelsen dog om, at 
værdiansættelsesmetoderne kun i sjældne tilfælde bliver oplyst. 

8.1.3. Komponenter af goodwill 
Af undersøgelsen fremgår vigtigheden af at identificere andre immaterielle aktiver fremfor 
udelukkende goodwill, da dette kan føre til, at det vigtigste immaterielle aktiv bliver 
identificeret63: 
”Smaller goodwill generally results from the recognition of a key intangible asset”. 
 
I de fleste af tilfældende blev identifikationen og indregningen af goodwill forklaret med 
synergier og fremtidsudsigter. Ligeledes blev en faglært arbejdskraft inkluderet som en del af 
forklaringen til goodwill, da de internationale regnskabsstandarder ikke tillader indregning af 
dette som et immaterielt aktiv. Virksomhederne gav ofte kun en kort beskrivelse af 
synergierne og andre dele af købesummen. 
 
Der er stor forskel på hvor meget af købesummen de forskelle industrier allokerer ud på 
goodwill. Hvor segmentet ”Consumer Products” ligger helt i top med 65% af købesummen, 
der bliver allokeret til goodwill, ligger segmentet ”Oil & Gas” helt i bund med 30%. 
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8.1.4. Undersøgelsens opsummering 
Ernst & Young giver følgende opsummering på deres undersøgelse. Af de 709 transaktioner, 
der er blevet gennemgået, blev både den foreløbige og endelige købesumsallokering fordelt 
ved, at 23% gik til identificerede immaterielle aktiver og 17% blev allokeret til goodwill. Der 
blev identificeret op til fem forskellige immaterielle aktiver per transaktion for 40% af 
virksomhedssammenslutningerne, mens der for de resterende 60% kun blev identificeret 1-2 
forskellige immaterielle aktiver, hvor de sædvanligvis blev grupperet sammen i 
oplysningerne. I 23% af virksomhedssammenslutningerne blev der ikke identificeret nogen 
immaterielle aktiver.  
 
Virksomheder oplyste sædvanligvis ikke information vedrørende 
virksomhedssammenslutningen, som de vurderede var følsomme. Grundet den store 
allokering af købesummen til goodwill, er det Ernst & Youngs vurdering, at virksomhederne 
har store implikationer vedrørende mulige fremtidige værdiforringelser af goodwill. 

8.2. KPMG 
Undersøgelsen fra KPMG er har til formål at give en idé om de vigtigste immaterielle aktiver, 
som har undermineret værdien af købte virksomheder hen over de seneste par år. 
Resultaterne fra undersøgelsen viser, hvorledes købesummen bliver allokeret ud på de 
identificerede immaterielle aktiver eller til goodwill64.  Undersøgelsen ønsker at give indsigt i 
procentfordelingen af købesummen til immaterielle aktiver og goodwill. Udvalgte 
virksomhedssammenslutninger mellem 2003 og 2007 er blevet udvalgt til undersøgelsen, og 
datagrundlaget for disse sammenslutninger er fra offentlig tilgængelig data, eksempelvis 
årsrapporter, samt KPMG’s erfaring65. Der er i alt undersøgt 342 transaktioner, hvoraf 198 af 
disse var underlagt IFRS, mens de resterende 144 var underlagt US GAAP.  
 
Følgende kategorier er blevet undersøgt: Typen og værdien af immaterielle aktiver samt 
deres kategorisering i grupper, fordeligen af goodwill i forhold til købesummen, fordelingen af 
immaterielle aktiver i forhold til købesummen og fordelingen af specifikke kategorier af 
immaterielle aktiver i forhold til købesummen (hvor disse informationer er til stede).  For at 
øge sammenligneligheden af resultaterne i undersøgelsen er de 
virksomhedssammenslutninger, hvor under 100% af den overtagne virksomhed er købt, øget 
til 100%.66  

8.2.1. Forskelle i industrier. 
Der er stor forskel mellem de forskellige industrier i forhold til hvor meget af købesummen, 
som de allokerer til immaterielle aktiver. Segmenterne ”Consumer Products & Services”, 
”Entertainment & Media” samt ”Life science & Healthcare” allokerer alle en stor del af 
købesummen til immaterielle aktiver (57%, 43,5% og 45%). Derimod allokerer følgende 
segmenter kun en meget lille del til immaterielle aktiver: ”Building & Constructions” og 
”Energy & Power Generation (6% og 7,3%). Inden for de forskellige industrier er det 
endvidere forskelligt hvilke immaterielle aktiver, som købesummen bliver allokeret til. For 
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”Consumer Products & Services” er det i høj grad varemærker, mens det er kunderelaterede 
immaterielle aktiver inden for ”Entertainment & Media”-industrien.67 
 
Udover ovenstående forskel er der også forskel mellem de forskellige industrier i henhold til, 
hvor meget af købesummen, der bliver allokeret til goodwill. Den industri, der har allokeret 
mest til goodwill, er ”Internet & E-Commerce” med 70,4%, mens den industri, der har 
allokeret mindst til goodwill, er ”Energy & Power Generation” med 36%. De fleste af 
industrierne har allokeret over 50% af købesummen til goodwill. 
 
Den høje allokering af købesummen til goodwill kan til dels forklares med kontrol- eller 
budpræmier. Kontrol- eller budpræmier betales ofte af den overtagende virksomhed. 
Kontrolpræmier opstår, når den overtagende virksomhed betaler mere end markedsværdien 
for en virksomhed for at sikre at opnå effektiv kontrol over den overtagne virksomhed. 
Budpræmier betales ofte, når en udbudsproces bliver præget af konkurrence. Her betaler den 
overtagende virksomhed en præmie for at opnå kontrol over den overtagne virksomhed før 
rivaler68.  

8.2.2. Undersøgelsens opsummering 
Undersøgelsen viser, at den procentvise fordeling af købesummen til goodwill typisk er over 
50%. Under overtagelsesmetoden bliver en række immaterielle aktiver indordnet under 
goodwill i stedet for at blive identificeret seperat. De fremtidige økonomiske fordele, der 
bliver beskrevet som værende en del af goodwill, er typisk den faglærte arbejdskraft, 
geografisk tilstedeværelse m.v. Derudover kan der ligeledes være reduktion af omkostninger 
eller øgning af omsætningen.  
 
Successen fejler ofte for en virksomhedssammenslutning i forhold til at forøge værdien for 
aktionærerne. De overtagende virksomheder er typisk for optimistiske omkring fremtidig 
indtjening og vækst på markedet, og de undervurderer integrationsomkostningerne ved en 
virksomhedssammenslutning, hvilket leder til den forhøjede købesum. Resultaterne af 
kontrol-og budpræmierne leder ofte til en højere allokering af købesummen til goodwill. 
Dette kan have en effekt på en fremtidig værdiforringelse af goodwill, især i en økonomisk 
krisetid. En fremtidig værdiforringelse kan have en signifikant effekt på indtjeningen i 
virksomheden. 
 
Dagsværdien af de immaterielle aktiver afhænger af en række vigtige forudsætninger samt 
prognoser, hvilket giver anledning til subjektivitet i værdiansættelsen. Mange af de 
overtagende virksomheder benytter sig derfor af denne diskretion til at allokere en høj 
procentdel af købesummen ud på goodwil for at reducere fremtidige afskrivninger af 
immaterielle aktiver, der bliver identificeret i løbet af købesumsallokeringen. Denne 
fremgangsmåde har en positiv effekt på virksomhedens indtjening, men det er tvivlsomt, om 
det afspejler den endelige dagsværdi af den nye balance. Selvom årets resultat efter 
afskrivninger i begyndelsen vil være højere, giver den store allokering af købesummen den 
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overtagende virksomhed en forhøjet risiko for fremtidige værdiforringelser af goodwill, især i 
en økonomisk krisetid69.  

8.3. PwC 
Undersøgelsen analyserer oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger og 
værdiforringelsestests givet i årsregnskaberne for 2009 for 322 børsnoterede virksomheder i 
12 europæiske lande. 70  Undersøgelsen er baseret på offentlig information fundet i 
noteoplysningerne af årsregnskaberne. Værdiforringelser og efterfølgende nedskrivninger af 
immaterielle aktiver og goodwill, hvorledes man tester dette samt måling af 
genindvindingsværdien for pengestrømsgenerende enheder, er også en del af undersøgelsen 
fra PwC. Værdiforringelser og efterfølgende nedskrivninger er ikke en del af denne opgaves 
overordnede hypotese, og en gennemgang af dette vil ikke have relevans for opgaven, hvorfor 
disse dele af undersøgelsen, omend de er interessante, ikke vil blive gennemgået. 

8.3.1. Introduktion og metode 
Indledningsvist giver undersøgelsen et overblik over udviklingen på markedet for 
virksomhedssammenslutninger, og hvorledes den økonomiske krise har påvirket dette 
marked, samt et overblik over den regnskabsmæssige behandling af 
virksomhedssammenslutninger og goodwill ifølge IFRS 371. Dette afsnit giver et indblik i 
kompleksiteten af den regnskabsmæssige behandling og oplysninger, der skal gives i 
årsrapporten, efter de internationale regnskabsstandarder. 
 
Fokus for undersøgelsen er følgende punkter72; 

1. Virksomheders sammenslutninger i regnskabsåret 2009. 

2. Virksomheders goodwill 

3. Værdiforringelsestests af goodwill og andre aktiver i 2009 

4. Nøgle vurderinger af det årlige værdiforringelsesreview af materielle og immaterielle 

aktiver inklusiv goodwill. 

Stikprøven af regnskaber er taget fra de indeksledende børsnoterede virksomheder fra de 12 
vigtigste europæiske børsmarkeder, eksempelvis C20 i Danmark, hvor årsrapporten 
foreligger på engelsk, og som har goodwill i regnskaberne. Forfatterne har frasorteret 
regnskaber med årsafslutning før den 31. december 2009 og efter den 31. marts 2010. 
Derudover er 13 af virksomhederne børsnoteret på mindst to af markederne, hvorfor disse 
kun er medtaget i undersøgelsen én gang. I alt er 322 virksomheder indeholdt i 
undersøgelsen. Undersøgelsen vil desuden sammenligne resultaterne med tidligere 
foretagende undersøgelser for regnskabsårene 2005 og 2007. De tidligere undersøgelser 
indeholdt dog børsnoterede virksomheder fra 17 europæiske lande, mens undersøgelsen 
vedrørende regnskabsåret 2009 kun indeholder børsnoterede virksomheders regnskaber fra 
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12 europæiske lande. Undersøgelsen vil således kun sammenligne de samme 12 europæiske 
lande for både 2005, 2007 og 2009. 
 
Der er således 3 forskelle i stikprøven: (1) virksomhederne på børsen har ændret sig, grundet 
eksempelvis virksomhedssammenslutninger, (2)  i 2005 kunne enkelte virksomheder, der 
også var børsnoteret i USA, undgå at aflægge årsrapport efter IFRS. Denne undtagelse er dog 
ophævet fra 2007, hvorfor alle de børsnoterede virksomheder herefter aflægger efter IFRS. 
(3) Flere virksomheder er begyndt at gøre deres årsrapporter tilgængelige online på engelsk. 
Derudover har nogle af de børsnoterede virksomheder ligeledes ændret deres regnskabsår. 
 
Undersøgelsen giver en karakteristik af stikprøven på side 31, der viser at virksomhedernes 
størrelse er heterogen på tværs af landene. 
 

8.3.2. Virksomhedssammenslutninger i 2009 
204 virksomheder ud af stikprøven på 322 har haft virksomhedssammenslutninger i 
regnskabsåret 200973, hvilket udgør 63,4% af den samlede stikprøve. Dette tal er væsentligt 
lavere end 2005 og 2007, hvor antallet af virksomhedssammenslutninger i stikprøven 
udgjorde henholdsvis 68,7% og 73,1%.  
 
140 virksomheder rapporterede om individuelle transaktioner vedrørende 
virksomhedssammenslutninger, hvoraf 41 ligeledes rapporterede om ”øvrige” 
virksomhedssammenslutninger bestående af mindre, uvæsentlige transkationer. De 
resterende 64 virksomheder, der havde virksomhedssammenslutninger i 2009, rapporterede 
disse grupperet. Dette giver udtryk for, at disse transaktioner individuelt var uvæsentlige. I 
2009 blev der givet informationer om 250 individuelle virksomhedssammenslutninger, 
hvoraf købesummen varierer meget. I 10 af tilfældene var købesummen under en million 
euro, mens købesummen var over en milliard euro i 26 af tilfældende. 
Virksomhedssammenslutninger for over 1 milliard euro var 31 i 2005 og 42 i 2007, 
derudover blev der givet oplysninger om 326 individuelle transaktioner i 2007, mens tallet i 
2005 var på nogenlunde niveau med 2009 (247).  Set i lyset af virksomhedernes samlede 
aktivsum i forhold til købesummen, kan en del af virksomhedssammenslutningerne anses for 
at være uvæsentlige for den overtagende virksomhed74. Der kan dog være andre grunde, 
herunder strategiske, til at oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger bliver 
anset for væsentlige i forhold til regnskabsbrugerne. 
 
De 204 virksomheder rapporterede i alt 593 virksomhedssammenslutninger i 2009 ifølge 
deres noteoplysninger75. I 2007 var dette tal 1.001 virksomhedssammenslutninger, og i 2005 
var tallet 715. 
 
En anden forskel, der er observeret hen over de forskellige år, er antallet af tilfælde hvor 
omkostningerne for transaktionerne ikke er oplyst76.  I 2009 blev disse omkostninger ikke 
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oplyst i 39 af tilfældene, mens tallet for 2007 og 2005 var tilsvarende 15 for begge år. 
Forfatterne mener, at dette skyldes, at transaktionerne var uvæsentlige, samtidig med at den 
overtagende og den overtagne virksomhed til tider aftaler at hemmeligholde købesummen77, 
der er i modstrid med reguleringen i IFRS3. 

8.3.3. Oplysninger givet vedrørende virksomhedssammenslutninger 
Virksomhederne overholdt ikke fuldt ud kravene i IFRS 3 i 2005, men der var fremgang at 
spore i undersøgelsen fra 2007. I 2009 var der dog igen tilbagegang i forhold til de 
oplysninger, som virksomhederne gav regnskaberne vedrørende 
virksomhedssammenslutninger.78 Kun i 221 tilfælde ud af 348 gav virksomhederne en 
fuldstændig opdeling af de overtagne aktiver og forpligtelser samt deres dagsværdi og 
tidligere regnskabsmæssige værdi. I 127 tilfælde opgav virksomhederne ikke disse 
oplysninger. Derudover fandt forfatterne, at omkostningerne vedrørende transaktionerne, 
som ikke blev oplyst, ville have været relevant i 14 af tilfældene, mens de ikke kan være sikre 
på relevansen i de 47 tilfælde, hvor oplysningerne ikke var til stede79. 
Oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger er heterogene imellem landene. Der 
mangler således kun information i mindre end 25% af tilfældene over alle landene i 2009.80  
 
17 ud af de 250 individuelle transaktioner i 2009 resulterede i ”badwill”, og kun i et tilfælde 
resulterede virksomhedssammenslutningen hverken i goodwill eller badwill81. Størstedelen 
af transaktionerne i 2009 resulterede derfor i goodwill, hvor det i mange tilfælde kun var en 
lille del af købesummen, der blev allokeret hertil. I 23 tilfælde var goodwill dog mere end en 
milliard euro, og i 38 transaktioner var der ikke givet informationer, således at det kunne 
udledes om transaktionen resulterede i goodwill eller badwill. For størstedelen af de 
grupperede virksomhedssammenslutninger (71,4%) i virksomhedernes regnskaber, var 
goodwill under 100 millioner euro og 9 tilfælde, hvor goodwill var over 100 millioner euro. 
 
Forfatterne har endvidere undersøgt, hvor meget af købesummen, der blev allokeret til 
goodwill. I 81 af virksomhedssammenslutningerne blev 50% eller mere af købesummen 
allokeret til goodwill82. For de virksomhedssammenslutninger, der blev oplyst i grupperinger, 
var dette sandt for 37 virksomheder ud af 70. For 17 individuelle 
virksomhedssammenslutninger og 5 grupperinger, blev der allokeret mere til goodwill end 
beløbet af købesummen. For alle undtagen én virksomhed skyldes dette, at dagsværdien af 
aktiverne fratrukket forpligtelserne var negativ. I det sidste tilfælde skyldtes det, at 
virksomheden havde anvendt IFRS 3 Revised tidligere end de andre og havde brugt fuld 
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goodwill metoden, hvorfor goodwill til minoritetsinteresserne også var indeholdt i 
allokeringen. Dette sidste tilfælde, konkluderer undersøgelsen, har tydligvis en signifikant 
betydning for virksomhedens balance og kan hindre enhver sammenligning mellem 
regnskaber, hvor den anden virksomhed har brugt købt goodwill metoden. 

8.3.4. Goodwill i virksomhedernes 2009 regnskaber 
Denne del af undersøgelsen viser, hvor stor en del goodwill repræsenterer i forhold til 
virksomhedens totale immaterielle aktiver og totale egenkapital. Der bliver både taget højde 
for goodwill indregnet som følge af en virksomhedssammenslutning i løbet af året samt 
tidligere indregnet goodwill, der stadig er i virksomhedernes regnskaber. 
 
Ved årsafslutningen for 2009 var totalen for alle immaterielle aktiver inklusiv goodwill i de 
322 virksomheder 5,5 milliarder euro83. Vigtigheden af de immaterielle aktiver varierer dog 
meget mellem de forskellige virksomheder, og gennemsnitsafvigelsen var 9,3 milliarder euro. 
Gennemsnits goodwill i regnskaberne udgjorde 3,6 milliarder euro, hvilket fremhæver, at 
goodwill er langt den vigtigste komponent af virksomhedernes immaterielle aktiver. 
 
Ved at sammenligne goodwill med egenkapitalen ønsker forfatterne at fremhæve 
virksomhedernes sårbarhed for værdiforringelser ved goodwill. De fremtidige forventninger 
og synergier, som goodwill dækker over, sker ikke altid, og virksomheden vil derfor blive nødt 
til at nedskrive goodwill84.  
 
Den gennemsnitlige goodwill i de 322 virksomheder udgør 43,8% af egenkapitalen. Der er i 
alt 31 virksomheder i undersøgelsen, hvor goodwill er størrere end egenkapitalen i 
virksomheden. Dette kan være fatalt for virksomheden ved en eventuelt værdiforringelse og 
efterfølgende nedskrivning af goodwill. 

8.3.5. Opsummering 
Fokus for undersøgelsen var at finde ud af, hvorledes de europæiske børsnoterede 
virksomheder havde implementeret kravene i IFRS 3 vedrørende den regnskabsmæssige 
behandling og oplysningskrav i forbindelse med virksomhedssammenslutninger og goodwill, 
da standarden er yderst kompleks og krævende for virksomheder, der udarbejder 
årsrapporter85 . Derudover ønskede forfatterne at undersøge, om der var forskel på 
oplysningerne givet i årsrapporterne for 2009 i forhold til tidligere undersøgelser vedrørende 
årsrapporter fra 2005 og 2007, specielt i lyset af den økonomiske krise. 
 
Stikprøven, der består af 322 virksomheder, har i gennemsnit 101 milliarder euro i aktiver, 
16,1 milliarder euro i omsætning og deres resultat er i gennemsnit 0,9 milliarder euro. 
Ud af de 322 virksomheder var der 204 virksomheder, der havde haft 
virksomhedssammenslutninger i løbet af 2009. Der var i alt 593 
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virksomhedssammenslutninger, hvoraf 250 af disse blev oplyst seperat i årsrapporterne, 
mens de resterende blev oplyst i grupperinger.86 
 
De fleste af virksomhedssammenslutningerne var relativt små, og anskaffelsesprisen var 
under 1% af virksomhedens samlede aktiver før virksomhedssammenslutningen, hvorfor 
disse vurderes uvæsentlige og dermed ikke vil give regnskabsbrugerne værdifuld 
information. Derimod var 22 ud af de 250 individuelt rapporterede transaktioner af en 
størrelse på over 5% af virksomhedens samlede aktiver før virksomhedssammenslutningen. 
Der var færre virksomhedssammenslutninger i 2009 end i 2007 og 2005, og den 
gennemsnitlige købesum var også mindre. Hvor den var 560,7 millioner euro i 2005 og 942,6 
millioner euro i 2007, var den kun 644,8 millioner euro i 200987. 
 
I 2005 overholdt mange af virksomhederne ikke oplysningskravene efter IFRS 3 ifølge den 
tidligere undersøgelse. Der var dog en mindre fremgang at spore i 2007 regnskaberne, men 
endnu en tilbagegang i 2009 regnskaberne. Virksomhederne mangler at oplyse 
anskafffelsesprisen i næsten 20% af alle regnskaberne. Oplysninger vedrørende de overtagne 
aktiver og forpligtelser mangler i over en tredjedel af tilfældene.88  
 
De fleste af virksomhedssammenslutningerne i 2009 har resulteret i en indregning af 
goodwill i den overtagende virksomheds balance. I næsten halvdelen af alle transaktionerne 
er allokeringen af købesummen til goodwill over 50% af anskaffelsesprisen. 

8.4. Sammenfatning 
De ovenstående undersøgelser foretaget af eller i samarbejde med de tre revisionshuse: PwC, 
KPMG og Ernst & Young, viser at en stor del af købesummen bliver allokeret ud på goodwill 
fremfor andre immaterielle aktiver. Dette kan give store værdiforringelser for 
virksomhederne i fremtiden, da virksomhedssammenslutningerne ikke altid giver de 
synergier, som forventet ved overtagelsen. Derudover kan goodwill også blive værdiforringet 
som følge af den økonomiske krise. Den høje allokering af købesummen til goodwill kan 
skyldes ønsket om diskretion fra virksomhedernes side, i stedet for at oplyse om alle 
overtagne immaterielle aktiver ved virksomhedssammenslutningerne. Alle tre undersøgelser 
vurderer, at oplysningerne i virksomhedernes årsrapporter ofte er mangelfulde i forhold til 
kravene i IFRS 3, og i nogle tilfælde oplyses der ikke om virksomhedssammenslutningen 
overhovedet. 
 
Erfaringerne taget fra ovenstående undersøgelser vedrørende reguleringen og allokeringen af 
købesummen viser, at IFRS 3 udgør et særdeles komplekst regelsæt, der gør det svært for 
virksomhederne at overholde samtlige af oplysningskravene. Udover den komplekse 
regulering, er der også et ønske om diskretion fra virksomhedernes side, der gør, at en stor 
del af købesummen bliver allokeret til goodwill fremfor andre immaterielle aktiver. I 
undersøgelsen fra PwC har det vist sig, at der er en tilbagegang i overholdelsen af 

                                                        
86 Making acquisitions transparent – goodwill accounting in times of crisis af Prof. Martin Glaum og Sven Wyrwa, 
2011, udgivet af PwC, side 81 
87 Making acquisitions transparent – goodwill accounting in times of crisis af Prof. Martin Glaum og Sven Wyrwa, 
2011, udgivet af PwC, side 81 
88 Making acquisitions transparent – goodwill accounting in times of crisis af Prof. Martin Glaum og Sven Wyrwa, 
2011, udgivet af PwC, side 81 
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oplysningskravene i virksomhedernes regnskaber fra 2007, hvor de havde foretaget en 
tidligere undersøgelse, til 2009. Undersøgelsen fra 2007 viste, at størstedelen af 
oplysningskravene var overholdt, omend der stadig var plads til forbedringer. Tilbagegangen i 
oplysningerne i regnskaberne bliver til dels forklaret med den økonomiske krise i 
undersøgelsen.  
 
De manglende oplysninger i noten vil ligeledes blive brugt i denne opgaves gennemgang af de 
danske børsnoterede virksomheder. 

9. Gennemgang af regnskaber 
Nedenfor vil opgaven gennemgå C20-virksomhedernes og de resterende børsnoterede 
virksomheders regnskaber for at belyse den overordnede hypotese i opgaven. 

9.1. Regnskabsgennemgangens fokus 
Opgaven vil foretage en dybdegående analyse af regnskaberne fra 2005 til 2011 for de danske 
børsnoterede virksomheder, der har indregnet goodwill og har 
virksomhedssammenslutninger i regnskabsårene 2005 til 2011. Visse typer af virksomheder, 
har opgaven dog afgrænset fra, såsom banker, se desuden mere under afgrænsningen i 
indledningen. 
 
For at understøtte den overoverdnede hypotese: ”C20 virksomhederne er bedre til at allokere 
købesummen ud på de respektive immaterielle aktiver og mindre på goodwill, som følge af flere 
og bedre ressourcer, end de mindre børsnoterede virksomheder”, vil følgende fire spørgsmål 
blive gennemgået, hvorunder virksomhedernes regnskaber vil blive analyseret; 

5. Hvor meget af købesummen bliver allokeret ud til andet end goodwill? 

6. Hvilke andre kategorier (materielle aktiver, immaterielle aktiver, forpligtelser), og 

hvilke typer af aktiver bliver købesummen allokeret ud på? 

7. Bliver der givet noteoplysninger i henhold til IFRS 3? 

8. Oplyser virksomheden generelt om virksomhedssammenslutningerne?  

 
Opgaven vil under de fire ovenstående underspørgsmål analysere virksomhedernes 
regnskaber for at udlede, hvorvidt kravene IFRS 3 bliver overholdt, og om der er forskel på de 
mindre børsnoterede virksomheders regnskaber i forhold til C20 virksomhedernes 
regnskaber.  

9.2. Stikprøven 
På den københavnske fondsbørs er der registreret i alt 172 forskellige aktier. Hvis man 
herefter tager højde for virksomheder, der udbyder flere forskellige aktier, såsom A- og B-
aktier, er der 160 virksomheder i alt. Der vil således ikke blive taget ikke højde for de 
forskellige aktieklasser fra virksomhederne, da de vedrører samme virksomhed og regnskab. 
Ud af de 160 virksomheder, der er på den københavnske fondsbørs, er 34 banker, sparekasser 
m.v., som opgaven tidligere har afgrænset sig fra at omhandle, hvorfor disse bliver valgt fra. 
Efter dette fravalg, er der 126 virksomheder tilbage. Regnskaber for årene 2005 til 2011 er 
blevet gennemgået for de 126 virksomheder med henblik på at identificere goodwill eller 
virksomhedssammenslutninger i deres regnskaber. Efter den indledende gennemgang af de 
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882 regnskaber, er kun 85 virksomheder (595 regnskaber) tilbage med goodwill eller 
virksomhedssammenslutninger i regnskaberne. Disse virksomheder har opgaven inddelt i 
C20-virksomheder og andre børsnoterede virksomheder for at kunne belyse hypotesen i 
opgaven. Efter den ovenstående frasortering af virksomheder, hvor der ikke indgår goodwill 
eller virksomhedssammenslutninger, indgår følgende virksomheder C2089; 
A.P. Møller – Mærsk, Carlsberg, Chr. Hansen Holding, Coloplast, DSV, FLSchmidt, GN Store 
Nord, Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Pandora, TDC, Vestas og William Demant 
Holding. I alt 14 virksomheder indgår i C20 og 71 virksomheder indgår i andre børsnoterede 
virksomheder. 
 
De regnskaber fra de ovenstående 85 virksomheder, der ikke indeholder 
virksomhedssammenslutninger eller goodwill er ligeledes sorteret fra, da det vurderes, at de 
ikke er relevante for bekræftelsen eller forkastelsen af hypotesen. Derudover er de 
regnskaber, hvor virksomheden ikke var børsnoteret i nogle af de udvalgte år, ligeledes 
frasorteret, da opgaven udelukkende omhandler børsnoterede virksomheder. Dog er de 
regnskaber fra senere år, hvor virksomheden er blevet børsnoteret taget med i opgaven. Et 
eksempel herpå er Pandora, der først blev børsnoteret den 5. oktober 2010. For Pandora er 
regnskaber fra 2008 til 2009 valgt fra, da virksomheden ikke var børsnoteret endnu. Derimod 
er regnskabet for Pandora for 2010 og 2011 valgt til, da virksomheden her var børsnoteret og 
indeholder goodwill og en virksomhedssammenslutning. 
 
Efter ovenstående afgrænsning af regnskaber er det således kun 495 ud af 595 regnskaber, 
der bruges i den videre analyse, da disse regnskaber indeholder 
virksomhedssammenslutninger og/eller goodwill, mens virksomheden har været 
børsnoteret. 
 
I de tilfælde, hvor virksomhedens regnskab(er) indeholder ophørende aktiviteter, er der taget 
udgangspunkt i beløbene vedrørende de fortsættende aktiviteter til brug for analyser og 
beregninger. Tallene i analysen er taget fra virksomhedernes regnskaber, og det er således 
kun offentligt tilgængelige informationer, der bruges i analyserne i opgaven. Tallene i opgaven 
er i vid udstrækning påvirket af de oplysninger, som virksomhederne informerer om. 
 
C20-virksomhederne bliver løbende udskiftet to gange årligt på baggrund af den samlede 
markedsværdi af alle aktierne i virksomheden i forhold til den samlede markedsværdi af alle 
virksomhederne i C20-indekset. Til brug for nedenstående analyser er der dog kun taget 
udgangspunkt i de virksomheder, der indgik i C20-indekset i 1. halvår af 2013. Der er således 
ikke taget højde for eventuelle udskiftninger af virksomheder gennem årene 2005 til 2011, da 
dette vil skabe et for stort og bevægeligt datagrundlag i forhold til opgavens definerede 
grænse på 80 sider. Derudover er der for de resterende børsnoterede virksomheder taget 
udgangspunkt i de virksomheder, der var registreret på fondsbørsen i 1. halvår af 2013. Der 
er ikke taget højde for andre virksomheder, der har været børsnoteret i tidligere år, af samme 
årsag som beskrevet for C20-virksomhederne. 
 
For at sikre den eksterne validitet i analyserne er to revisorer fra PwC på 3. år blevet bedt om 
at udregne samme analyser og gennemgå samme tjeklister for følgende fire regnskaber; 

                                                        
89 http://borsen.dk/kurser/danske_aktier/c20.html 
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Nordicom for 2009, Flugger for 2005, Atlantic Petroleum for 2011 og Pandora for 2010. Disse 
beregninger er blevet indhentet og sammenlignet med beregningerne og tjeklisterne, som jeg 
har udarbejdet i forbindelse med analyserne for opgaven. Der er ikke blevet observeret nogle 
forskelle mellem de beregninger, analyser og tjeklister, som der er foretaget i denne opgave i 
forhold til de beregninger, analyser og tjeklister, som de to revisorer fra PwC har foretaget. 
Det vurderes derfor, at de efterfølgende beregninger, analyser og tjeklister i opgaven er 
korrekte og afkodet korrekt. 
 
Nedenstående giver et overblik over de samlede aktiver, nettoomsætningen og årets resultat 
efter skat i hele millioner danske kroner på de udvalgte virksomheder, opdelt i C20-
virksomheder og de resterende andre børsnoterede virksomheder: 
Figur 790: 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ud fra ovenstående tabeller kan det udledes, at C20-virksomhederne udgør langt størstedelen 
af den totale aktivmasse, totale omsætning og det totale årets resultat. I gennemsnit udgør 
C20-virksomhederne 77% af den samlede aktivmasse, mens de resterende børsnoterede 

                                                        
90 Egen tilvirkning med inspiration fra følgende undersøgelse: Making acquisitions transparent – goodwill 
accounting in times of crisis af Prof. Martin Glaum og Sven Wyrwa, 2011, udgivet af PwC 

MIO. DKK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C20 i alt 556.272   588.695   622.319   735.143   757.540              805.092     856.908     

Andre børsnoterede i alt 171.996   181.369   212.562   230.441   228.041              233.444     237.565     

I alt 728.268   770.064   834.882   965.584   985.581              1.038.536  1.094.473  

C20 % af i alt 76% 76% 75% 76% 77% 78% 78%

Andre børsnoterede % af i alt 24% 24% 25% 24% 23% 22% 22%

total assets

MIO. DKK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C20 i alt 421.760     500.519   537.497   606.266   560.336   633.711   649.604     

Andre børsnoterede i alt 179.826     220.986   231.472   246.101   229.424   232.198   252.015     

I alt 601.587     721.505   768.969   852.367   789.759   865.909   901.620     

C20 % af i alt 70% 69% 70% 71% 71% 73% 72%

Andre børsnoterede % af i alt 30% 31% 30% 29% 29% 27% 28%

Revenue

MIO. DKK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C20 i alt 34.751      33.700      43.242      43.507      23.565      64.343      56.883      

Andre børsnoterede i alt 4.767        7.657        15.171      4.675        -1.938       876           -403          

I alt 39.519      41.357      58.413      48.181      21.626      65.219      56.480      

C20 % af i alt 88% 81% 74% 90% 109% 99% 101%

Andre børsnoterede % af i alt 12% 19% 26% 10% -9% 1% -1%

Net profit or loss
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virksomheder tegner sig for 23% af de samlede aktiver. Det samme billede viser sig for den 
samlede omsætning og det samlede årets resultat, hvor C20-virksomhederne i gennemsnit 
udgør henholdsvis 70% og 90% af totalen, mens de resterende børsnoterede virksomheder 
udgør henholdsvis 30% og 10% af totalen. Der er altså i vid udstrækning stor forskel på de 
virksomheder, der udgør C20-virksomhederne og de resterende børsnoterede virksomheder. 
Grundet størrelsen af C20-virksomhedernes regnskaber bør dette bevirke, at C20-
virksomhederne har langt flere ressourcer til rådighed til at udarbejde deres regnskaber i 
forhold til de andre børsnoterede virksomheder. I og med at C20 virksomhederne har flere 
ressourcer til rådighed, bør disse virksomheder også være markant bedre til at allokere 
købesummen ved virksomhedssammenslutninger end andre børsnoterede virksomheder, der 
ikke har lige så mange ressourcer til rådighed.   
 
Ud fra ovenstående tabeller kan det ligeledes udledes at aktivmassen er vokset gennem 
årenene, og den samlede aktivmasse er således vokset med 150% fra begyndelsesåret 2005 til 
slutåret 2011. De andre børsnoterede virksomheder havde dog en mindre tilbagegang i deres 
samlede aktivmasse i 2009, hvor den økonomiske krise for alvor havde taget fat, mens C20-
virksomhederne har været støt voksende. 
 
For den samlede omsætning og det samlede årets resultat har der dog været en tilbagegang 
for både C20-virksomhederne og de resterende børsnoterede virksomheder i 2009. For C20-
virksomhederne har 2010 og 2011 været nogle langt bedre år end tidligere, hvor det samme 
kun gør sig gældende for den samlede omsætning for de resterende børsnoterede 
virksomheder i 2010. I det samlede årets resultat har der derimod været en tilbagegang at 
spore for de resterende børsnoterede virksomheder. For 2009 var det samlede årets resultat 
negativ med DKK 1.938 mio., hvor der var en lille fremgang at se i 2010, og det samlede årets 
resultat igen var positivt. Derimod var det igen negativt i 2011, dog kun med DKK 403 mio.  
 
Ud fra ovenstående kan det derfor konkluderes, at den økonomiske krise har påvirket de 
resterende børsnoterede virksomheder mere end C20-virksomhederne, der udelukkende har 
haft en samlet fremgang i årrækken 2005-2011.  
 

 
 
Hvis man kigger på det samlede beløb for virksomhedssammenslutninger, kan man udlede, at 
C20-virksomhederne i gennemsnit har 80% af det samlede beløb for 
virksomhedssammenslutninger i forhold til de resterende børsnoterede virksomheder. I de 
fleste af årene (2005, 2006, 2008, 2009 og 2011), har C20-virksomhederne langt de største 
virksomhedssammenslutninger. For årene 2007 og 2010 er C20-virksomhederne dog 
repræsenteret med det mindste samlede beløb ud af alle virksomhedssammenslutningerne 
med henholdsvis 47% og 33%. Den samlede beløbsmæssige størrelse af 

Mio. DKK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C20 i alt 43.227       8.861        9.353        59.569      9.986        2.154        19.166      

Andre børsnoterede i alt 4.368         4.990        10.673      6.919        1.941        4.335        4.261        

I alt 47.594       13.851      20.027      66.488      11.927      6.489        23.427      

C20 % af i alt 91% 64% 47% 90% 84% 33% 82%

Andre børsnoterede % af i alt 9% 36% 53% 10% 16% 67% 18%

Virksomhedssammenslutninger
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virksomhedssammenslutninger set i forhold til totale aktiver, er relativ lav og ligger fra 6,5% i 
2005 til 6,9% i 2008, hvorefter den falder til 0,6% i 2010, og endelig 2,1% i 2011. 
 
Ved at C20-virksomhedern i gennemsnit tegner sig for det største samlede beløb af alle 
virksomhedssammenslutninger, samt at disse virksomheder er langt de største inden for 
samlet aktivmasse, omsætning og årets resultat, burde disse virksomheder have flere og 
bedre ressourcer, samt en større styrke til at allokere købesummen efter de gældende krav i 
IFRS 3 i forhold til de resterende børsnoterede virksomheder. 
 
Derudover kan man se, at året 2008 var det år, hvor der skete de beløbsmæssigt største 
virksomhedssammenslutninger. De efterfølgende år, hvor den verdensomspændende 
økonomiske krise ramte, er virksomhedssammenslutningerne beløbsmæssigt på deres 
laveste. Tilbagegangen er dog ved at vende i 2011, hvor der skete en stigning, således at dette 
år ligger beløbsmæssigt højere med virksomhedssammenslutninger end 2006 og 2007. Der er 
dog stadig en lang vej op fra de DKK 23.427 mio. i 2011 til de DKK 66.488 mio. i 2008. 

9.3. Hvor meget af købesummen bliver allokeret ud på andet end goodwill? 
Følgende underafsnit vil gennemgå hvor meget af købesummen, der bliver allokeret ud på 
andet end goodwill for regnskabsårene 2005 til 2011 for C20-virksomheder og for de 
resterende børsnoterede virksomheder. 
 
Ud over beregningerne vil der også blive benyttet et eksempel fra et regnskab med 
virksomhedssammenslutninger for at understøtte tallene i analysen samt beskrive hvorledes 
opgaven er kommet frem til tallene. Regnskabet, der bruges til eksempel, er Carlsbergs 2008 
årsrapport, hvor de blandt andet købte selskabet S&N den 28. april 2008. 
 
Figur 891 

 

 
 
For at finde ud af hvor meget af købesummen, der er allokeret på andet end goodwill, er 
regnskaberne gennemgået med fokus på noteoplysningerne vedrørende 
købesumsallokeringen. Carlsbergs regnskab for 2008 som eksempel op, hvor disse 
oplysninger er fundet i årsrapporterne. Oplysningerne for Carlsberg er fundet på side 62 i 
årsrapporten,jf. desuden bilag A. Heraf fremgår det, at den samlede købesum udgjorde DKK 

                                                        
91 Egen tilvirkning 

Mio. DKK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C20 i alt 41.234      6.040        2.658        21.994      5.512        247            17.259      

Andre børsnoterede i alt 2.341        2.377        6.817        2.023        1.031        3.024        3.014        

I alt 43.575      8.417        9.475        24.017      6.543        3.271        20.273      

C20 % af i alt 95% 72% 28% 92% 84% 8% 85%

Andre børsnoterede % af i alt 5% 28% 72% 8% 16% 92% 15%

Allokering på andet end goodwill

Mio. DKK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C20 i alt 95% 68% 28% 37% 55% 11% 90%

Andre børsnoterede i alt 54% 48% 64% 29% 53% 70% 71%

I alt 92% 61% 47% 36% 55% 50% 87%

Allokering på andet end goodwill %-vis
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52.829 mio. for den samlede overtagelse af både S&N og Baku-Castel Brewery. Købesummen 
fratrukket det beløb, der er allokeret til goodwill, udgør DKK 19.049 mio. Således er 36% af 
købesummen for S&N og Baku-Castel Brewery allokeret til andet end goodwill i 2008. Denne 
fremgang er foretaget for alle virksomhedernes regnskaber for regnskabsårene 2005 til 2011, 
hvor der har været oplysninger vedrørende købesumsallokeringer. 
 
I regnskabsåret 2005 blev 95% af købesummen allokeret til andet end goodwill for C20-
virksomhederne, og 54% for de resterende børsnoterede virksomheder. Ud af den samlede 
allokering til andet end goodwill udgør C20-virksomhederne 95% af denne allokering, hvor 
92% af købesummen er allokeret til andet end goodwill. For regnskabsåret er det dog kun 
68% af købesummen for C20-virksomheder, der er allokeret til andet end goodwill, og 48% 
for de resterende børsnoterede virksomheder. I alt blev 61% af købesummen allokeret til 
andet end goodwill, hvoraf C20-virksomheder stod for 72% af denne allokering. 
 
For regnskabsårene 2007 og 2008 var kun henholdsvis 28% og 37% af den samlede købesum 
for C20-virksomheder allokeret til andet end goodwill, hvor dette tal var 64% og 29% for de 
resterende børsnoterede virksomheder, og i alt af den samlede allokering af købesummen for 
2007 og 2008 blev 47%  og 36% allokeret til andet end goodwill. C20-virksomhederne 
repræsenterede 28% og 92% af denne allokering, og de resterende børsnoterede 
virksomheder repræsenterede henholdsvis 72% og 8%. 
C20-virksomhederne har kun allokeret 55% af købesummen på andet end goodwill i 2009, 
hvor de resterende børsnoterede virksomheder havde allokeret 53%. For den samlede 
allokering repræsenterede C20-virksomhederne 84%, og således var det kun 16% af summen 
for den samlede allokering der tilfaldt de resterende børsnoterede virksomheder. I alt blev 
55% af den samlede købesum allokeret til andet end goodwill i 2009. 
 
Af den samlede købesumsallokering på andet end goodwill i 2010 stod C20-virksomhederne 
kun for 8% af dette, mens de resterende børsnoterede virksomheder stod for 92%. I alt blev 
11% af købesummen allokeret til andet end goodwill for C20-virksomhederne, mens dette 
modsætningsvist var 70% af købesummen for de restende børsnoterede virksomheder.  Dette 
havde dog ændret sig i 2011, hvor C20-virksomhederne allokerede 90% af købesummen ud 
til andet end goodwill, hvor tallet for de resterende børsnoterede virksomheder var 71%. I alt 
blev 87% af den samlede købesum for alle de børsnoterede virksomheder allokeret til andet 
end goodwill, hvor C20-virksomheder stod for 85% af dette beløb, mens de resterende 
børsnoterede virksomheder stod for 15%.  
 
De resterende børsnoterede virksomheder har gennem årene været svingende med hensyn til 
købesumsallokeringen til andet end goodwill. Det startede med 54% i år 2005 og bevægede 
sig op til 64% i 2007, hvorefter det tog et dyk til 29% i 2008 og bagefter steg til 71% i 2011. 
 
C20-virksomhederne har svinget meget med hensyn til købesumsallokering til andet end 
goodwill gennem årene. Hvor de har allokeret 95% i 2005 og 90% i 2011, er dette mere 
undtagelserne fremfor normen. I 2010 havde C20-virksomhederne således kun allokeret 11% 
af købesummen ud til andet end goodwill. Det er ligeledes det år, hvor de tegner sig for de 
mindste virksomhedssammenslutninger og kun udgør 33% af det samlede beløb for disse.  
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Allokeringen af købesummen til andet end goodwill har også varieret stort fra år til år. Hvor 
der blev allokeret henholdsvis 92% og 87% i 2005 og 2011, blev der kun allokeret 36% af 
købesummen til andet end goodwill i 2008. 
 
Ud fra ovenstående tabeller kan det udledes, at C20-virksomhederne har været bedre til at 
allokere købesummen ud til andet end goodwill i årene 2005, 2006, 2008, 2009 og 2011. I 
2007 og 2010 er det dog de resterende børsnoterede virksomheder, der har været bedre til at 
allokere købesummen ud til andet end goodwill. Dette kan blandt andet også skyldes, at det 
samlede beløb for virksomhedssammenslutninger i 2010 for C20-virksomhederne, var 
usædvanligt lavt, og de kun udgjorde 33% af den samlede købesum. Det samme gør sig 
gældende for 2007, hvor C20-virksomhederne kun udgjorde 47% af de samlede 
beløbsmæssige virksomhedssammenslutninger. Hvor C20-virksomhederne er meget 
svingende i købesumsallokeringen i forhold til, om de allokerer købesummen ud på andet end 
goodwill, er de resterende børsnoterede virksomheder ikke lige så svingende, med undtagelse 
af år 2008, hvor de kun havde allokeret 29% ud på andet end goodwill.  
58 ud af 64 virksomhedssammenslutninger resulterede i goodwill for C20-virksomhederne, 
svarende til 91%, mens dette kun var 123 ud af 158 virksomhedssammenslutninger for de 
resterende børsnoterede virksomheder, svarende til 78%. 
 
Der er væsentligt flere virksomhedssammenslutninger, der resulterer i goodwill for C20-
virksomhederne end for de resterende børsnoterede virksomheder. Dog er C20-
virksomhederne hen over årene bedre til at allokere købesummen ud på andet end goodwill. 
C20-virksomhedernes allokering til andet end goodwill er inkonsistent hen over årene, 
hvorimod de resterende børsnoterede virksomheder er væsentligt mere konsistente. I 
gennemsnit allokerer C20-virksomhederne mere af købesummen ud på andet end goodwill i 
forhold til de resterende børsnoterede virksomheder. Det vurderes derfor, at C20-
virksomhederne er bedre til at allokere købesummen ud på andet end goodwill.  
 
At C20-virksomhederne er bedre til at allokere købesummen ud på andet end goodwill, kan 
skyldes størrelsen af transaktionerne i forhold til de resterende børsnoterede virksomheder. 
Ved de resterende børsnoterede virksomheder kan købesummen være lille, og eventuelt 
identificerede immaterielle aktiver, kan udgøre forsvindende lidt af både købesummen, men 
også set i forhold til virksomhedens nuværende aktiver. I de tilfælde kan virksomheden 
overveje selve væsentligheden i at frembringe disse informationer, samt hvad det kræver 
tidsmæssigt at finde værdien af de immaterielle aktiver. Muligvis vil det at finde frem til 
aktiverne kræve flere ressourcer og dermed ”penge”, end hvad det immaterielle aktiv rent 
faktisk er værd. 

9.4. Hvilke andre kategorier/typer af aktiver bliver købesummen allokeret ud på? 
I nedenstående underafsnit vil det blive gennemgået hvilke typer af aktiver og kategorier, som 
købesummen bliver allokeret ud på. Først vil C20-virksomhedernes købesumsallokering blive 
gennemgået og derefter de resterende børsnoterede virksomheders købesumsallokering. 
Endeligt vil de to købesumsallokeringer blive holdt op mod hinanden. 
 
Først vil de forskellige kategorier blive holdt op mod den samlede købesum for at analysere 
på fordelingen af købesummen. Derefter vil de forskellige typer af immaterielle aktiver blive 
holdt op mod kategorien immaterielle aktiver,  hvortil en del af købesummen er blevet 
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allokeret. Alle årsrapporterne for virksomhederne er kontrolleret for at finde frem til 
nedenstående tal. For at tage eksemplet med Carlsbergs regnskab for 2008 er tallene til brug 
for nedenstående tabeller, taget fra side 62 i årsrapporten, jf. desuden Bilag A. 

9.4.1. C20-Virksomheder: 
 

 
 
Både i 2005 og i 2011 blev der allokeret henholdsvis 73% og 78% af købesummen til 
immaterielle aktiver, hvor købesumsallokeringen til immaterielle aktiver rangerer fra 31% i 
2006 til 38% i 2007 og faldende tilbage til 31% i 2010. Dette er i overensstemmelse med 
ovenstående allokering af købesummen til andet end goodwill, da det ligeledes her var årene 
2005 og 2011, hvor der var allokeret mest af købesummen til andet.  
 
De materielle aktiver udgør over halvdelen af den allokerede købesum i årene 2005, 2007 og 
2009, hvor de næsten udgjorde hele købesummen i 2005. Dette skal dog sættes op i mod den 
massive gældsforpligtelse, der er overtaget ved virksomhedssammenslutningerne i 2005, der 
udgjorde -104% af den samlede købesum, og 90% i 2007. 
 
Hovedsageligt bliver købesummen allokeret ud på gældsforpligtelser, immaterielle aktiver, 
goodwill og materielle aktiver. For de resterende kategorier bliver købesummen kun i 
begrænset omfang allokeret ud, og disse kategorier har en nogenlunde jævn fordeling hen 
over årene. Dog er der allokeret -41% af købesummen til minoritetsinteresser i 2010 og kun 
23% af købesummen er allokeret til materielle aktiver i 2008. Disse anses dog mere som 
undtagelser, da de andre år har en nogenlunde ens fordeling. 
 
For virksomhedssammenslutningerne har der ligeledes været nogle enkelte 
værdireguleringer, som opstår ved eksempelvis en trinvis overtagelse, eller hvis opgørelsen af 
virksomhedssammenslutningen kun har været foreløbig, og så senere er blevet endelig. 
Værdireguleringerne udgør ikke en stor del af købesumsallokeringen, og ligger på mellem -
1% til 5%. 

C20-virksomheder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Samlet købesum 43.227            8.861        9.353        59.569     9.986        2.154        19.166     

Badwill/Goodwill 1.993               2.821        6.695        37.575     4.474        1.907        1.907        

% 5% 32% 72% 63% 45% 89% 10%

Finansielle aktiver 872                  88              109           2.360        62              219           72              

% 2% 1% 1% 4% 1% 10% 0%

Gældsforpligtelser -44.899           -3.647      -8.421      -15.411    -5.570      -1.092      -1.735      

% -104% -41% -90% -26% -56% -51% -9%

Hensatte forpligtelser -5.757             -627          -1.507      -8.281      -1.316      -334          -520          

% -13% -7% -16% -14% -13% -16% -3%

materielle aktiver 42.610            4.123        6.014        13.456     6.239        944           1.968        

% 99% 47% 64% 23% 62% 44% 10%

Immaterielle 31.345            2.785        3.524        20.377     3.446        663           14.928     

% 73% 31% 38% 34% 35% 31% 78%

Omsætningsaktiver 17.623            3.798        3.061        11.955     2.207        721           2.569        

% 41% 43% 33% 20% 22% 33% 13%

Værdireg. -323                 -            -            -31            450           -            -18            

% -1% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

Minoritetsinteresser -237                 -481          -122          -2.431      -6              -874          -5              

% -1% -5% -1% -4% 0% -41% 0%
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Minoritetsinteresserne udgør ej heller en større del af virksomhedssammenslutningerne med 
undtagelse af 2010, hvilket også skal ses i lyset af den lave værdimæssige totale 
virksomhedssammenslutning for C20-virksomhederne i forhold til tidligere år. Her udgør 
minoritetsinteresserne -41% af den samlede købesum, men kun DKK 874 mio, hvorimod de 
udgjorde DKK 2.431 mio., svarende til -4%, i 2008. Beløbsmæssigt har der derfor heller ikke 
her været de store udsving, men set i lyset af den samlede værdi for købesummen i 2010 
udgør denne en stor del af købesummen.  
  

 
I årene 2005 og 2010 udgør øvrige immaterielle aktiver henholdsvis 22% og 19% ud af den 
samlede allokering af købesummen til immaterielle aktiver. Disse øvrige immaterielle aktiver 
er ikke defineret i årsrapporterne, men er derimod sat sammen som en gruppe, uden at 
regnskabsbrugerne har mulighed for at identificere, hvorledes denne gruppe af immaterielle 
aktiver er sammenholdt, og hvad den indeholder. For 2009 og 2010 er allokeringen til øvrige 
immaterielle aktiver kun 1%. Det er således lettere for regnskabsbrugeren her at se, 
hvorledes virksomheden har allokeret købesummen ud på de andre immaterielle aktiver, 
såsom produktrettigheder i 2009, der udgør 82% af købesumsallokeringen til immaterielle 
aktiver, og i 2010 blev der allokeret 41% til koncessions- og andre rettigheder, og i 2005 blev 
der allokeret 75% hertil. 
 
Varemærker/patenter udgør henholdsvis 70% i 2006 og 93% i 2008 ud af allokeringen af 
købesummen til immaterielle aktiver, mens beløbene blev fordelt mellem 
varemærker/patenter med 45% og kundeliste med 41%.  
 
Goodwill i forhold til de immaterielle aktiver er kun 6% i 2005 og 13% i 2011 i forhold til 
årene fra 2006 til 2010, hvor goodwill udgør langt over 100% af den allokering, der er sket til 
immaterielle aktiver. Dette kulminerer i 2010, hvor goodwill udgør 288% i forhold til 
allokeringen af købesummen til immaterielle aktiver. Der kan være forskellige årsager til, 
hvorfor virksomhederne allokerer mere af købesummen til goodwill i forhold til immaterielle 

C20-virksomheder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Samlet købesum 43.227            8.861        9.353        59.569     9.986        2.154        19.166     

Immaterielle 31.345            2.785        3.524        20.377     3.446        663           14.928     

% 73% 31% 38% 34% 35% 31% 78%

Koncessionsrettigheder og andre rettigheder 23.579            -           -           -           -           274           12.629     

% 75% 0% 0% 0% 0% 41% 85%

Kundeliste 102                  427           1.428       88             392           143           306           

% 0% 15% 41% 0% 11% 22% 2%

Øvrige immaterielle aktiver 6.978              138           146           631           138           124           222           

% 22% 5% 4% 3% 4% 19% 1%

produktrettigheder -                  -           -           -           2.810       -           -           

% 0% 0% 0% 0% 82% 0% 0%

Software 671                  257           360           778           48             9               27             

% 2% 9% 10% 4% 1% 1% 0%

Udviklingsprojekter 15                    -           5               -           7               -           126           

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Varemærker/patenter -                  1.963       1.585       18.880     51             113           1.618       

% 0% 70% 45% 93% 1% 17% 11%

Badwill/Goodwill 1.993               2.821        6.695        37.575     4.474        1.907        1.907        

% 6% 101% 190% 184% 130% 288% 13%



49 
 

aktiver i de pågældende år, som et eksempel kan forskellige industrier fremhæves. Mens 
virksomhedssammenslutninger inden for transport-/shippingindustrien måske giver 
virksomhederne bedre mulighed for at allokere købesummen ud på identificerbare 
immaterielle aktiver, såsom koncessionsrettigheder, er det måske ikke lige så let for 
pharmaceutiske virksomheder, hvor goodwill kan udgøre en stor del af købesummen, da den 
grunden til overtagelsen kan være en medicin, der endnu ikke er godkendt. Dette er blandt 
andet tilfældet for Lundbeck og Novozymes, hvor goodwill udgør over 50% af købesummen 
ved deres virksomhedssammenslutninger. For Lundbeck udgjorde goodwill DKK 2.845 mio. 
ud af en købesum på DKK 5.110 mio. i 2009, svarende til 55%. Modsætningsvist udgjorde 
goodwill kun DKK 399 mio. ud af en købesum på DKK 15.039 mio. for Mærsk i 2011, svarende 
til 3%, mens koncessionsrettigheder/ andre rettigheder udgjorde DKK 12.629 mio., svarende 
til 84%92:  
 

 
 
Man kan ud fra ovenstående udlede, at C20-virksomhederne kun allokerer minimalt af 
købesummen ud på øvrige immaterielle aktiver og derimod oplyser om de immaterielle 
aktiver, som de har erhvervet ved virksomhedssammenslutningen. Derimod udgør goodwill i 
forhold til de immaterielle aktiver, som en kategori, over 100% mere i årene 2006 til 2010. 
 

9.4.2. Resterende børsnoterede virksomheder: 
 

                                                        
92 Egen tilvirkning. Tallene er taget fra A.P. Møller-Mærsk’s regnskab for 2011 og Lundbeck’s regnskab for 2009 

2011 %

A.P.Møller Samlet købesum 15.039     

Koncessionsrettigheder 12.629     84%

Badwill/Goodwill 399           3%

2009 %

Lundbeck Samlet købesum 5.110        

Badwill/Goodwill 2.836        55%
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I lighed med ovenstående analyse, hvor det blev kontrolleret, hvor meget af købesummen, der 
blev allokeret ud på andet end goodwill, kan man se, at goodwill udgjorde 71% af 
købesummen i 2008, hvilket også var det år, hvor de resterende børsnoterede virksomheder 
kun havde allokeret 29% af købesummen ud til andet end goodwill. 
 
Gældsforpligtelser ligger på nogenlunde sammen niveau alle årene med undtagelse af 2010, 
hvor disse udgør 93% af den samlede købesum ved virksomhedssammenslutninger for de 
resterende børsnoterede virksomheder. I samme år udgør materielle aktiver 106% af 
købesummen, mens omsætningsaktiver og goodwill udgør henholdsvis 51% og 30%. Der er 
kun i mindre grad blev allokeret købesum til immaterielle aktiver og finansielle aktiver, samt 
de resterende kategorier.  
 
Der er en nogenlunde jævn fordeling af købesummen henover årene, og det er i særdeleshed 
omsætningsaktiver, gældsforpligtelser og goodwill, der bliver allokeret til, samt i mindre grad 
immaterielle aktiver. De andre kategorier bliver der kun allokeret minimalt til.  
 
For årene 2005 og 2008 har det endvidere ikke været muligt at finde oplysninger vedrørende 
købesumsallokeringen, hvorfor der er et beløb på henholdsvis DKK 8 mio. og DKK 476 mio., 
der ikke er allokeret. I 2005 har dette ingen signifikant effekt på allokeringen af købesummen, 
da dette udgør 0%, men i 2008 udgør den manglende allokering 7% af den samlede købesum, 
og bliver dermed væsentlig for købesumsallokeringen. 
 
Der har kun været ganske få værdireguleringer til den samlede købesum for de resterende 
børsnoterede virksomheder, hvorfor disse ikke har nogen effekt på allokeringen. Det samme 
gør sig gældende for minoritetsinteresser, hvor disse kun udgør ganske få procenter af den 
samlede købesum i modsætning til C20-virksomhederne, hvor minoritetsinteresserne 
udgjorde -41% i 2008. 
  

Resterende børsnoterede virksomheder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Samlet købesum 4.368               4.990        10.673       6.919        1.941        4.335        4.261        

Badwill/Goodwill 2.026               2.612        3.857          4.896        910           1.311        1.247        

% 46% 52% 36% 71% 47% 30% 29%

Finansielle aktiver 199                   11              448             51              26              27              236           

% 5% 0% 4% 1% 1% 1% 6%

Gældsforpligtelser -1.877              -2.241      -4.980        -4.437      -703          -4.041      -3.041      

% -43% -45% -47% -64% -36% -93% -71%

Hensatte forpligtelser -528                 -376          -626            -943          -216          -360          -417          

% -12% -8% -6% -14% -11% -8% -10%

materielle aktiver 1.715               1.231        7.165          1.737        244           4.592        2.271        

% 39% 25% 67% 25% 13% 106% 53%

Immaterielle 587                   1.360        1.665          2.387        681           714           1.545        

% 13% 27% 16% 35% 35% 16% 36%

Omsætningsaktiver 2.545               2.321        3.082          2.690        1.016        2.204        2.516        

% 58% 47% 29% 39% 52% 51% 59%

Værdireg. -                    -            -              7                -            -24            -9              

% 0% 0% 0% 0% 0% -1% 0%

Minoritetsinteresser -307                 72             63               55,11 -17 -88           -87

% -7% 1% 1% 1% -1% -2% -2%

Ingen oplysninger ved sammenslutning 8                        -            -              476           -            -            -            

% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0%
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Andre rettigheder udgør kun en lille del af den samlede købesumsallokering til immaterielle 
aktiver gennem alle årene, og det samme gør sig gældende for software og 
udviklingsprojekter. Dog udgør software 23% i 2005, og udviklingsprojekter udgør 45% i 
2006 af den samlede købesumsallokering til immaterielle aktiver. Derimod udgør øvrige 
immaterielle aktiver henholdsvis 61% og 18% for 2005 og 2006, hvilket gør det sværere for 
regnskabsbrugerne at udlede, hvad virksomhederne har opkøbt i 
virksomhedssammenslutningerne. Øvrige immaterielle aktiver udgør dog en mindre del af 
den samlede købesumsallokering til immaterielle aktiver for årene 2007 og 2008, mens den 
igen i 2010 og 2011 stiger til henholdsvis 30% og 24%.  
 
Købesumsallokeringen til immaterielle aktiver har i særdeleshed fordelt sig til kundeliste hen 
over årene og udgør 78% og 70% i henholdsvis 2008 og 2009. Fordelingen er dog lavere i 
2005, hvor kundeliste kun udgør 14%, men denne stiger dog til 29% i 2006 og 37% i 2007. 
Efter den store fordeling i 2008 og 2009 falder fordelingen til kundeliste dog igen, og ligger 
således på niveauet 42% og 52% for 2010 og 2011. Denne allokering giver 
regnskabsbrugerne mulighed for at se hvilke immaterielle aktiver, der er købt og identificeret 
i virksomhedssammenslutningen i forhold til øvrige immaterielle aktiver. 
 
Goodwill i forhold til immaterielle aktiver udgør alle årene langt over 100% med undtagelse 
af i 2011. Dette kan skyldes ledelsens ønske omkring diskretion for købesumsallokeringen og 
de overtagne immaterielle aktiver, som de kan benytte i fremtiden, men det kan også skyldes 
en manglende vilje til at afskrive de immaterielle aktiver hvert år, hvor goodwill 
modsætningsvist kun skal testes for værdiforringelser og herefter nedskrives, hvis der har 
været værdiforringelse. Endeligt kan det også være et udtryk for virksomhedernes manglende 
evne til at identificere og allokere købesummen ud til immaterielle aktiver. 

9.4.3. Sammenholdelse: 
Både C20-virksomhederne og de resterende børsnoterede virksomheder allokerer kun 
minimalt af købesummen ud til finansielle aktiver og hensatte forpligtelser. De finansielle 

Resterende børsnoterede virksomheder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Samlet købesum 4.368               4.990        10.673       6.919        1.941        4.335        4.261        

Immaterielle 587                   1.360        1.665          2.387        681           714           1.545        

% 13% 27% 16% 35% 35% 16% 36%

Andre rettigheder -                    -            161             13             18             -           16             

% 0% 0% 10% 1% 3% 0% 1%

Kundeliste 81                     401           610             1.868       479           301           809           

% 14% 29% 37% 78% 70% 42% 52%

Øvrige immaterielle aktiver 360                  250           228             190           65             213           364           

% 61% 18% 14% 8% 10% 30% 24%

Overtaget goodwill -                   -           142             1 12 19

% 0% 0% 9% 0% 2% 0% 1%

Software 134                  2               70               97             17             11             47             

% 23% 0% 4% 4% 2% 2% 3%

Udviklingsprojekter -                   606           207             9 6 17             56

% 0% 45% 12% 0% 1% 2% 4%

Varemærker/patenter 12                     101           248             209           84             172           234           

% 2% 7% 15% 9% 12% 24% 15%

Badwill/Goodwill 2.026               2.612        3.857          4.896        910           1.311        1.247        

% 345% 192% 232% 205% 134% 184% 81%
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aktiver udgør hovedsageligt udskudt skat, og det samme er gældende for hensatte 
forpligtelser, der dog også indeholder pensionsforpligtelser m.v. Det vurderes at være i 
overensstemmelse med reguleringerne i IFRS 3, at kun en lille del af købesummen bliver 
allokeret ud på hensatte forpligtelser, da dette netop var en af bemærkningerne i 
forarbejderne til IFRS 3 Revised fra IASB. Her udtrykte IASB et ønske om at mindske 
købesumsallokeringen til hensatte forpligtelser, hvorfor der også er kommet strengere krav 
hertil. Jf. desuden gennemgangen af IFRS 3 tidligere i opgaven. 
 
For begge segmenter gør det sig desuden gældende, at der kun har været ganske få 
værdireguleringer, samt minoritetsinteresser. Minoritetsinteresser udgør dog -41% for C20-
virksomhederne i 2010, hvilket også skal ses i lyset af den lave beløbsmæssige samlede 
købesum, der var for C20-virksomhederne i 2010, hvor de kun udgjorde 33% af de samlede 
virksomhedssammenslutninger. 
 
Købesummen er allokeret nogenlunde jævnt ud på de immaterielle aktiver for de resterende 
børsnoterede virksomheder, mens den fluktuerer mere for C20-virksomhederne. Således 
udgør immaterielle aktiver 73% og 78% for henholdsvis 2005 og 2011, mens 
købesumsallokeringen for de resterende år på immaterielle aktiver er nogenlunde på samme 
niveau og ligger på lidt over 30%. 
 
Gældforpligtelser, omsætningsaktiver og materielle aktiver udgør en signifikant del af 
købesumsallokeringen de fleste af årene. Der er enkelte år, hvor én af de ovenstående 
kategorier ikke udgør en signifikant del af købesumsallokeringen, men dette vurderes at være 
undtagelsen fremfor reglen.  Disse kategorier, gældsforpligtelser, omsætningsaktiver og 
materielle aktiver udgør også normalvist de væsentligste dele af virksomhedernes 
regnskaber, hvorfor det vurderes normalt, at størstedelen af købesummen bliver allokeret 
hertil ved virksomhedssammenslutninger. 
 
En væsentlig del af købesummen er ligeledes blevet allokeret til immaterielle aktiver både for 
C20-virksomheder og de resterende børsnoterede virksomheder. Dog er der forskel på, 
hvorledes de to segmenter fordeler købesumsallokeringen til typerne af immaterielle aktiver. 
De resterende børsnoterede virksomheder allokerer en væsentlig del af de immaterielle 
aktiver hen til typen; øvrige immaterielle aktiver, hvorimod C20-virksomhederne kun har en 
forholdsvis lille procentvis allokering hertil. Det er derfor lettere for regnskabsbrugerne at 
udlede, hvorledes de forskellige virksomheder har opkøbt og identificeret aktiver i C20-
virksomhedernes regnskaber, da de immaterielle aktiver her er identificeret og beskrevet.  
 
Derudover udgør goodwill i forhold til de immaterielle aktiver for det meste langt over 100% 
for de resterende børsnoterede virksomheder, mens dette er lidt mere normalfordelt for C20-
virksomhederne, der endda i 2005 og 2011 kun har henholdsvis 6% og 13% goodwill i 
forhold til immaterielle aktiver. For de resterende børsnoterede virksomheder er goodwill i 
forhold til immaterielle aktiver i 2011, hvor goodwill udgør 81% i forhold dertil. 
 
Baseret på ovenstående vurderes det derfor, at C20-virksomhederne er bedre til at fordele 
købesummen på de forskellige typer af immaterielle aktiver i forhold til de resterende 
børsnoterede virksomheder. Derudover er C20-virksomhederne bedre til at identificere og 
allokere købesummen ud på de immaterielle aktiver i stedet for goodwill i forhold til de 
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resterende børsnoterede virksomheder, da goodwill i forhold til immaterielle aktiver udgør 
langt over 100%, mens fordelingen er væsentligt mindre for C20-virksomhederne. For de 
resterende kategorier vurderes det, at C20-virksomhederne og de resterende børsnoterede 
virksomheder er lige gode til at allokere købesummen ud.  
 
Hvor der i de tidligere to underspørgsmål klart var forskel mellem C20-virksomhederne og de 
resterende børsnoterede virksomheder, er der kun en lille eller ingen forskel på de afgivne 
noteoplysninger i regnskaberne. De forskelle der var skyldtes den bedre allokering af 
købesummen ud på andre immaterielle aktiver i C20-virksomhederne, og derved bedre 
oplysninger omkring virksomhedssammenslutningen end de resterende børsnoterede 
virksomheder. 

9.5. Bliver der givet noteoplysninger i henhold til IFRS 3? 
Nedenstående underafsnit vil først gennemgå noteoplysninger for C20-virksomhederne og 
derefter for de resterende børsnoterede virksomheder for at kontrollere, om de overholder 
oplysningskravene i IFRS 3. Til brug for dette er der benyttet en regnskabscheckliste fra 
Deloitte. Det vurderes, at checklisten er faglig og tager højde for de oplysningskrav, der er i 
IFRS 3, da Deloitte er et anerkendt revisionshus med specialister indenfor de internationale 
regnskabsstandarder. 
 
For at benytte eksemplet med Carlsbergs regnskab for 2008, hvor de overtog S&N, er 
oplysningerne til brug for checklisten fundet på side 62 i årsrapporten, jf. Bilag A. Dernæst er 
oplysningerne i noten gennemgået og kontrolleret med checklisten fra Deloitte. Jf. Bilag B for 
den komplette regnskabscheckliste for Carlsbergs regnskab for 2008. Ved denne 
virksomhedssammenslutning kan det ses, at Carlsberg overholder langt de fleste af kravene i 
checklisten. Carlsberg oplyser om navn, dato for overtagelse m.v., giver en kvalitativ 
beskrivelse af den indregnede goodwill samt oplysninger vedrørende kategorierne, som 
købesummen er allokeret til. Dog er der også enkelte oplysningskrav, der ikke er overholdt. 
Carlsberg oplyser ikke det totale beløb for goodwill, der er skattemæssigt fradagsberettiget, 
eller hvor transaktionsomkostningerne er indregnet i resultatopgørelsen. Dog bliver beløbet 
for de direkte købsomkostninger oplyst, hvilket også er i overensstemmelse med 
oplysningskravene i IFRS 3.  
 
Ud fra note 31 i regnskabet for 2008, kan man udlede, at der er en del virksomheder under 
den tilkøbte aktivitet i S&N. Disse er ikke oplyst seperat, som IFRS 3 foreskriver, at væsentlige 
transaktioner skal. Det kan dog argumenteres, at disse tilkøbte virksomheder hver for sig ikke 
er væsentlige i forhold til købet af S&N, samt at disse virksomheder er købt som en del af 
S&N’s aktiviteter. Dog er disse virksomhedssammenslutninger på 100% for Brasseries 
Kronenbourg og Mythos Brewery, 50% for Baltic Beverages Holding (BBH) AB, og mellem 
17,5-100% for øvrige. Da den sidste gruppe er benævnt som øvrige, vurderes disse at være 
uvæsentlige for Carlsbergs regnskab. Derimod må de andre vurderes som væsentlige, da disse 
er benævnt ved navn, samtidig med at Carlsberg har overtaget mellem 50% til 100% af disse 
virksomheder. Det må derfor antages, at Carlsberg ikke overholder oplysningskravene i IFRS 
3, der vedrører, at væsentlige virksomhedssammenslutninger i regnskabsåret skal oplyses 
seperat. Carlsberg oplyser både om virksomhedssammenslutningen med S&N og Baku Castel 
Brewery. 
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Overordnet set overholder Carlsberg langt de fleste af punkterne på checklisten, og dermed 
oplysningskravene i IFRS 3. 
 

9.5.1. C20-virksomheder 
De 14 C20-virksomheders regnskaber, der indeholder goodwill eller 
virksomhedssammenslutninger, er gennemgået med regnskabschecklisten fra Deloitte. 
 
Lundbeck og Pandora er de bedste virksomheder til at overholde oplysningskravene i IFRS 3 
ud af C20-virksomhederne. Hvor der ikke er nogen fejl vedrørende 
virksomhedssammenslutningsoplysningerne i Pandoras 2010 og 2011 regnskab (kun 
virksomhedssammenslutning i 2010, men goodwill i 2011), er der kun ganske få fejl i 
Lundbecks regnskaber for 2006 og 2009, hvilket også er de eneste år, hvor der har været 
virksomhedssammenslutninger. De manglende oplysninger fra 2006 regnskabet vedrører, 
hvor stor en del af goodwill, der er skattemæssigt fradragsberettiget, samt den 
beløbsmæssige størrelse af transaktionsomkostninger, og hvor disse er ført i 
resultatopgørelsen. For 2011 regnskabet er der igen manglende oplysninger vedrørende den 
skattemæssigt fradragsberettigede goodwill, samt hvor transaktionsomkostninger er ført i 
resultatopgørelsen. Dog oplyste Lundbeck, hvor stort et beløb disse 
transaktionsomkostninger udgjorde. Derudover oplyste Lundbeck ikke væsentlige 
virksomhedssammenslutninger seperat. 
 
A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Coloplast, DSV og Novozymes ligger i kategorien lige efter 
Lundbeck og Pandora. Typisk for disse virksomheder oplyses ikke den beløbsmæssige 
størrelse af goodwill, der er skattemæssigt fradragsberettiget. Der er dog en fremgang at 
spore i disse regnskaber, da de oplyste omkring denne beløbsstørrelse i regnskabsåret 2011, 
dog med undtagelse af A.P. Møller-Mærsk. 
 
I denne gruppe af regnskaber er det konsekvent A.P. Møller-Mærsk, der mangler flest 
oplysninger i henhold til kravene i IFRS 3. For størstedelen af regnskabsårene oplyser de ikke 
transaktionsomkostninger, samt hvor disse er ført i resultatopgørelsen, og i årene 2005-2008 
manglede nogle af de basale oplysninger, såsom en kvalitativ forklaring på indregning af 
goodwill, den primære grund til virksomhedssammenslutningen og hvor stor en procentdel, 
der blev overtaget. Der var dog væsentlige forbedringer for regnskabsårene 2009 til 2011, 
hvor disse oplysninger var indeholdt i noten. A.P. Møller-Mærsk oplyste dog ikke væsentlige 
virksomhedssammenslutninger seperat for regnskabsåret 2010. 
 
Novozymes har haft nogle småfejl i årene 2005 til 2007, men fra regnskabsåret 2008 og 
fremefter er oplysningerne i deres årsrapporter markant forbedret, og der har ikke været 
nogle fejl i disse år. Ligeledes har Carlsberg forbedret sig markant fra regnskabsåret 2009 til 
2011, hvor de eneste små fejl, der blev observeret, var manglede information, hvor 
transaktionsomkostninger var ført i resultatopgørelsen for årene 2010 og 2011, samt 
manglende oplysninger vedrørende den beløbsmæssige størrelse af goodwill, der er 
skattemæssigt fradragsberettiget. Det er i stor udstrækning de samme fejl, som Carlsberg også 
har haft for årene 2005 til 2008, inklusiv manglende oplysninger vedrørende beregninger af 
minoritetsinteresser, og i regnskabsåret 2008 var der også manglende seperate oplysninger 
om væsentlige virksomhedssammenslutninger. 
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Coloplast og DSV har gennemgående kun ganske få fejl henover regnskabsårene. Fejlene er de 
samme som de ovenstående virksomheders manglende oplysninger, men disse to 
virksomheder viser dog ikke væsentlige tegn på forbedringer af deres oplysninger i 
årsrapporterne. 
 
De resterende virksomheder har væsentligt flere manglende oplysninger vedrørende 
virksomhedssammenslutninger end de ovenstående virksomheder. Disse virksomheder er; 
Chr. Hansen Holding, FLSchmidth, GN Store Nord, Novo Nordisk, TDC, Vestas og William 
Demant.  
Derudover viser førnævnte virksomheder heller ikke tegn på forbedringer af oplysningerne i 
årsrapporterne hen over årene. Det er de samme gennemgående kategorier, hvortil der 
mangler oplysninger i noten til årsrapporten som beskrevet ved gennemgangen af de 
ovenstående virksomheder. Ud af de ovenstående virksomheder er det kun Chr. Hansen 
Holding og William Demant, der i større eller mindre grad mangler at give de mest basale 
oplysninger vedrørende de overtagne virksomheder. Samtidig mangler alle syv virksomheder 
at give seperate oplysninger om væsentlige virksomhedssammenslutninger.  
 
Fem af virksomhederne har ikke givet oplysninger vedrørende det betingede vederlag, og fire 
af virksomhederne mangler at give kvalitative oplysninger om den købte goodwill. Derudover 
mangler størstedelen af virksomhederne at give oplysninger vedrørende 
transaktionsomkostninger, hvorledes disse er indregnet i resultatopgørelsen, den 
beløbsmæssige størrelse af goodwill, som er skattemæssigt fradragsberettiget, og den 
samlede og individuelle størrelse af nettoomsætning og årets resultat for de overtagne 
virksomheder. 
 
Chr. Hansen Holding mangler at give oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af 
tilgodehavender, mens FLSchmidt, GN Store Nord, TDC og William Demant mangler at afgive 
oplysninger om beregning af minoritetsinteresser. 
 
Ingen af virksomhederne i denne kategori viser tegn på forbedringer hen over årene 2005 til 
2011 eller ændret adfærd. 
 
Baseret på ovenstående kan det udledes, at to (14%) af C20-virksomhederne er særdeles 
gode til at give noteoplysninger i henhold til IFRS 3, 5 (36%) af virksomhederne har nogle få 
mangler vedrørende noteoplysningerne, men viser derudover tegn på forbedringer i de 
senere år. 7 (50%) af virksomhederne har en række mangler vedrørende noteoplysningerne 
for virksomhedssammenslutningerne og viser kun få tegn på forbedringer hen over årene. 
 

9.5.2. Resterende børsnoterede virksomheder 
Nedenfor er Deloitte’s checkliste for oplysninger vedrørende IFRS 3 gennemgået for de 
resterende børsnoterede virksomheder. 
 
De resterende børsnoterede virksomheder er mange virksomheder, 71, i forhold til C20-
virksomheder, 14.  Derudover er det ikke alle virksomhederne, der har 
virksomhedssammenslutninger i løbet af de udvalgte regnskabsår, men kun goodwill.  
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Checklisten indeholder dog også oplysningskravene til goodwill, da denne er reguleret af IFRS 
3. Oplysningskravene for goodwill, som defineret i checklisten, og dermed IFRS 3, er 
gennemgået for alle de udvalgte virksomheder. 
 
For C20-virksomheder var der ikke nogen af virksomhederne, der for alle regnskabsårene 
(2005 til 2011) kun indeholdt goodwill og ingen virksomhedssammenslutning. For de 
resterende børsnoterede virksomheder var der imidlertid 8 (11% af de resterende 
børsnoterede virksomheder) virksomheder, der udelukkende indeholdt goodwill i 
regnskabsårene 2005 til 2011. 7 af disse virksomheder, deriblandt Bioporto og B&O, 
overholdt oplysningskravene til goodwill noten, mens en enkelt virksomhed, Brdr. Hartmann, 
ikke overholdt oplysningskravene. Det var udelukkende kravet om ”the gross amount and 
accumulated impairment losses at the end of the reporting period”93, der ikke blev overholdt. 
Brdr. Hartmann oplyser i deres note for goodwill for regnskabsårene 2005 til 2008 hverken 
om nedskrivninger eller de akkumelerede nedskrivninger på goodwill. Praktisk har 
virksomheden ingen nedskrivninger på goodwill i perioden, men de mangler stadig at oplyse 
de akkumulerede nedskrivninger for perioden, også selv om disse vil være DKK 0. For 
regnskabsårene 2009 til 2011 er der dog en klar forbedring, hvor de overholder alle 
oplysningskravene vedrørende noten for goodwill. 
 
I modsætning til C20-virksomhederne var der ikke nogen virksomheder, der overholdt alle 
oplysningskravene i henhold til IFRS 3. Der var dog i alt 21 (30%) af de resterende 
børsnoterede virksomheder, der kun havde ganske få mangler i oplysningerne vedrørende 
goodwill og virksomhedssammenslutninger i regnskabsårene 2005 til 2011.  
Hovedsageligt vedrører de manglende oplysninger det beløb af goodwill, som er 
skattemæssigt fradragsberettiget. Denne manglende oplysning går igen hos 13 ud af de 20 
virksomheder (AO, Exiqon, Expedi, Harboe, Neurosearch, Sanistål, Rias, Gyldendal, Sjælsø 
gruppen, Simcorp, NorthMedia, Glunz-Jensen og Ambu). Derudover mangler syv af 
virksomhederne (Egetæpper, Intermail, Sjælsø Gruppen, SAS, Ambu, United Plantations og 
NTR) en kvalitativ beskrivelse af den købte goodwill. Exiqon, Glunz-Jensen, SAS og Ambu er 
de eneste af de 20 virksomheder, der mangler en beskrivelse af beløbene vedrørende 
omsætning og årets resultat for de overtagne virksomheder samt det samlede beløb. 
Derudover mangler14 af de ovenstående virksomheder en beskrivelse af, hvor 
transaktionsomkostningerne er indregnet i resultatopgørelsen, og fire af virksomhederne 
mangler seperat information om væsentlige transaktioner. Topotarget mangler ud over de 
ovenstående ”generiske” manglende oplysninger, yderligere information vedrørende 
beregningen af egenkapitalinstrumenter brugt til virksomhedssammenslutningen i 2006, 
samt hvilken aftale, der ligger bag det betingede vederlag m.v. Både Glunz-Jensen og 
Gyldendal mangler ligeledes beskrivelse af det betingede vederlag, hvorimod SAS og Torm 
mangler oplysninger vedrørende minoritetsinteresser, og Northmedia mangler oplysninger 
vedrørende trinvise overtagelser. Udover disse mere graverende fejl er der kun enkeltstående 
tilfælde, hvor virksomheden ikke har oplyst om overtagelsesdatoen eller grunden til 
virksomhedssammenslutningen. 
 
I kategorien lige efter ovenstående er der 14 virksomheder (20%). Disse virksomheder har 
flere mangler i deres oplysninger end ovenstående virksomheder, men disse manglende 

                                                        
93 Deloitte’s checkliste, ”changes in the carrying amount of goodwill”, underspørgsmål h. 



57 
 

oplysninger er endnu ikke graverende. 12 af virksomhederne mangler at oplyse om den 
beløbsmæssige størrelse for goodwill, der er skattemæssigt fradragsberettiget, og det samme 
antal gør sig gældende for manglende oplysninger om transaktionsomkostninger. Yderligere 
to, 14 i alt, oplyser ikke, hvor transaktionsomkostningerne er indregnet i resultatopgørelsen. 
Der er dog forbedringer at se i regnskaberne for de senere år af undersøgelsen, hvilket også 
har givet virksomhederne mulighed for at implementere standarden til fulde, samt kendskab 
til og erfaring i at aflægge regnskaber efter IFRS. 
 
For 5 af virksomhederne er der en manglende kvalitativ beskrivelse af den købte goodwill, og 
4 virksomheder oplyser ikke, hvor stor en procentdel, de har købt af den overtagne 
virksomhed ved virksomhedssammenslutningen. Den basale beskrivelse med navn, 
overtagelsesdato m.v. mangler i oplysningerne for 6 af virksomhederne i større eller mindre 
grad. Hvor German High Street og Erria eksempelvis ikke har oplyst nogen af de basale 
oplysninger for regnskaberne for 2007, er det således kun overtagelsesdatoen, der mangler i 
regnskabet for First Farms i 2007 og 2008. Den basale beskrivelse giver regnskabsbrugeren 
mulighed for at identificere den overtagne virksomhed, og de vil derfor ikke have mulighed 
for at søge oplysninger om denne eller forholde sig til transaktionen i sig selv. 
 
Oplysninger vedrørende nettoomsætningen og årets resultat mangler for 5 af 
virksomhederne, og selve beskrivelsen af det betingede vederlag ved 
virksomhedssammenslutningerne mangler for to af virksomhederne, nemlig DFDS og Erria. 
Hvor DFDS viser tegn på forbedringer i de senere regnskaber, er der stadig mange manglende 
oplysninger i regnskaberne for Erria. 
 
Der er fire virksomheder, der ikke har oplyst om beregningen af overtagne 
minoritetsinteresser, og hvorledes disse er værdiansat. Disse virksomheder er HH, FE 
Bording, DFDS og First Farms. FE Bording manglede denne oplysning i regnskabet for 2010, 
men den fremgik af regnskabet for 2011, hvilket viser, at disse bliver forbedret.  Yderligere er 
der ti virksomheder, der ikke oplyser om væsentlige transaktioner seperat, men fire af disse 
viser tegn på forbedringer og har disse oplysninger korrekt med i de senere årsrapporter. 
Virksomhederne er DFDS, First Farms, Columbus og FE Bording, hvor de alle har forbedret sig 
væsentligt hen over de senere regnskabsår. 
 
Ud over de ovenstående ”generiske” manglende oplysninger i regnskaberne er der endvidere 
enkeltstående virksomheder og tilfælde, hvor der er yderligere manglende oplysninger. Dette 
er eksempelvis den manglende oplysning og fordeling af købesummen til de store kategorier, 
såsom likvider, forpligtelser, materielle og immaterielle aktiver. Virksomheden, der mangler 
disse oplysninger, er FE Bording, der i de senere regnskabsår har forbedret oplysningerne i 
regnskaberne. Derudover mangler Nordicom at informere om en trinvis overtagelse i 
regnskabsåret 2009, og Columbus mangler at oplyse om den procentdel, som de har overtaget 
af en virksomhed efter regnskabsårets udløb, men før årsrapporten er blevet offentliggjort. 
Alle andre oplysninger vedrørende denne transaktion er i overensstemmelse med 
oplysningskravene i IFRS 3. 
 
German High Street mangler derudover at oplyse om de akkumulerede nedskrivninger for 
regnskaberne i alle årene fra 2007 til 2011. Der er ikke foretaget nogen nedskrivninger på 
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goodwill i disse regnskabsår, og man kan udlede totalen af noten, men oplysningerne 
vedrørende de akkumulerede afskrivninger er et oplysningskrav i IFRS 3. 
 
De resterende 23 regnskaber (32%), og dermed langt størstedelen af de resterende 
børsnoterede virksomheder, har væsentlige mangler i oplysningerne ifølge IFRS 3. 
 
Virksomheden Topsil mangler at oplyse om en virksomhedssammenslutning, der fandt sted i 
oktober 2008 i deres regnskab for dette år. Dog er virksomhedssammenslutningen oplyst i 
det efterfølgende regnskabsår, hvor den eneste mangel er beregningen af 
minoritetsinteresser i forbindelse med transaktionen. Det kan argumenteres, at den endelige 
allokering af købesummen ikke var bragt til ende inden regnskabsårets udløb, og 
virksomhedens årsrapport var offentliggjort, men da offentliggørelsen af årsrapporten ligger 
flere måneder efter, burde dette give virksomheden tid nok til at færdiggøre 
købesumsallokeringen og dermed oplyse det i årsrapporten for 2008. 
 
Hvor virksomhederne i de ovenstående kategorier har vist forbedringer hen over årene i 
forhold til oplysningerne i deres årsrapporter, så viser virksomhederne i denne kategori 
ingen fremgang og i nogle tilfælde tilbagegang af oplysningerne. De mest basale oplysninger 
såsom navn, overtagelsesdato m.v. mangler i større eller mindre grad i over 14 af tilfældene 
ud af de 23 virksomheder i denne kategori. Derudover er der nogen af virksomhederne, der 
kun mangler nogle af de basale oplysninger. Således er der tre af virksomhederne, der 
mangler at informere om hvor stor en procentdel, som virksomheden har overtaget ved 
købet, og to af virksomhederne mangler kun årsagen til virksomhedssammenslutningen. 
 
Derudover er der 20 tilfælde, hvor virksomhederne ikke oplyser den beløbsmæssige størrelse 
af goodwill, der er skattemæssigt fradragsberettiget, og 18 tilfælde hvor virksomhederne ikke 
har oplyst seperat om væsentlige virksomhedssammenslutninger. Der er manglende 
oplysninger om transaktionsomkostninger og indregning i resultatopgørelsen i 18 af 
virksomhederne, og yderligere 3 virksomheder oplyser om transaktionsomkostningerne, men 
ikke om hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. Ydermere mangler der oplysninger om 
den samlede og enkelte omsætning, samt en kvalitativ beskrivelse af den købte goodwill i 16 
af virksomhederne, ud af de 23 virksomheder i denne kategori. Disse mangler er altså 
gennemgående for de fleste af virksomhederne i denne kategori, og gør det derved sværere 
for regnskabsbrugerne at sammenholde disse oplysninger på tværs af virksomhedernes 
regnskaber. 
 
IC Companys, Trifork, Parken og Unibrew mangler alle informationer vedrørende 
allokeringen af købesummen ud på de største kategorier, såsom likvider, materielle og 
immaterielle aktiver, samt forpligtelser. Dette gør det svært at få informationer om, hvad 
virksomhederne rent faktisk har overtaget i virksomhedssammenslutningen, og det kræver 
derfor ekstra tid at analysere regnskaberne for at få denne information. 
 
Der er fire virksomheder, Auriga, Schouw, Trifork og Dantherm, der mangler at give 
oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger, hvor under 100% af den overtagne 
virksomhed var i disse virksomheders eje, som eksempelvis associerede virksomheder, før 
den yderligere virksomhedssammenslutning. Her skal virksomhederne give informationer om 
ændringer af indregninger af ejerandele, der kan give tab eller gevinster i resultatopgørelsen 
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m.v. Regnskabsbrugerne kan herved ikke se, hvorledes den overtagende virksomheds 
resultatopgørelse er påvirket ved at overtage de resterende ejerandele af den overtagne 
virksomhed.  
 
En del af virksomhederne (11) mangler at beskrive, hvorledes minoritetsinteresserne er 
opgjort i forhold til virksomhedssammenslutningen, mens seks af virksomhederne mangler at 
beskrive det betingede vederlag ved transaktionen. Ved ikke at beskrive det betingede 
vederlag, har regnskabsbrugerne ikke mulighed for at orientere sig om, hvor meget af dette, 
der skal betales til de tidligere aktionærer i fremtiden, og hvorledes dette vil påvirke de 
overtagende virksomheders regnskaber. Det er blandt andet Atlantiv Petroleum og Comendo, 
der mangler at informere om det betingede vederlag. 
 
Atlantic Petroleum mangler derudover en note for goodwill, hvorfor regnskabsbrugerne ikke 
kan se den overtagne goodwill, akkumulerede nedskrivninger m.v., hvor Flugger kun mangler 
at informere om de akkumulerede nedskrivninger. Ud fra Fluggers regnskaber kan man 
udlede totalen og se, at der ikke har været nedskrivninger i hverken regnskabsåret eller 
tidligere, men det er et krav fra IFRS 3, at disse oplysninger er indeholdt i regnskabet. 
Dantherm, G4S og Højgaard har alle haft værdireguleringer til 
virksomhedssammenslutninger, men de har ikke informeret om, hvorfor den foreløbige 
allokering af købesummen ikke var korrekt. Det vil derfor kræve ekstra tid, kendskab og 
regnskaber fra tidligere år at udlede, hvorfra denne værdiregulering kommer og hvad 
forskellen er. 
 
For Dantherm mangler der en basal beskrivelse af en virksomhedssammenslutning, der er 
foretaget efter regnskabsårets udløb, men før offentliggørelsen af regnskabet, og man kan 
derfor ikke se, hvilke virksomheder, der er overtaget, hvor mange procent, m.v.. Aurige 
mangler ligeledes disse oplysninger for virksomhedssammenslutninger efter regnskabsårets 
udløb, og mangler derudover en beskrivelse af, hvorfor en foreløbig allokering af 
købesummen ikke er foretaget, da virksomhedssammenslutningen var tæt på 
regnskabsafslutningen. 
 
6 (8%) virksomheder har voldsomt mange mangler i oplysningerne vedrørende 
virksomhedssammenslutninger og goodwill. Disse seks virksomheder er; TK Development, 
SBS, MT, Greentech, Rockwool og Össur. Alle mangler at informere om 
virksomhedssammenslutninger i løbet af mindst ét af regnskabsårene fra 2005 til 2011. Hvor 
det er muligt at udlede disse oplysninger i Greentech’s regnskaber, er det således ikke muligt 
at udlede informationerne fra de resterende virksomheders regnskaber. For TK Development 
og MT har der ikke været virksomhedssammenslutninger ud over dem i de år, hvor de 
pågældende virksomheder ikke har givet oplysninger vedrørende 
virksomhedssammenslutningerne. For de fleste af virksomhederne er disse oplysninger 
uvæsentlige for virksomhedernes regnskaber, såsom Rockwool, hvor 
virksomhedssammenslutningen i 2007 kun udgjorde 0,2% af virksomhedens samlede 
aktivmasse. Dog er der også tilfælde, hvor virksomhedssammenslutningen udgør nok til at 
være væsentlig for virksomhedernes regnskaber. Jf. desuden nedenstående gennemgang af 
disse manglende oplysninger i afsnit 9.6. 
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Dog overholder alle virksomhederne oplysningskravene angående goodwillnoten. De tre 
resterende virksomheder overholder ikke oplysningskravene for den beløbsmæssige 
størrelse af goodwill, der er skattemæssigt fradragsberettiget. Både Össur og SBS mangler 
derudover også at give en kvalitativ beskrivelse af den købte goodwill, størrelsen på 
transaktionsomkostningerne og hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen, samt 
oplysninger vedrørende den samlede  og enkeltstående nettoomsætning og årets resultat for 
de overtagne virksomheder for senere regnskabsår, hvor de ligeledes har haft 
virksomhedssammenslutninger. Derudover mangler de stadig at afgive informationer i 
henhold til IFRS 3. 
 
Hovedsageligt rummer de resterende virksomheder en større gruppe af virksomheder, der 
overholder langt størstedelen af oplysningskravene i IFRS 3 i forhold til C20-virksomhederne. 
Dog rummer denne gruppe af virksomheder også adskellige virksomheder, der ikke 
overholder oplysningskravene i større grad, hvilket gør det svært at sammenholde 
regnskaber på tværs af virksomheder. 
 

9.5.3. Sammenfatning 
Både C20-virksomhederne og de resterende børsnoterede virksomheder har større eller 
mindre mangler i oplysninger i forhold til virksomhedssammenslutningerne og goodwill i 
forhold til IFRS. Hvor C20-virksomhederne har to virksomheder, der indeholder ingen eller få 
mangler i forhold til oplysningskravene, er der otte af de resterende virksomheder, der 
indeholder få mangler. 
Derudover er der 14 virksomheder af de resterende børsnoterede virksomheder, der 
overholder langt størstedelen af oplysningskravene, mens kun fem af C20-virksomhederne 
afgiver langt størstedelen af oplysningerne for virksomhedssammenslutningerne. 
 
Modsætningsvis er der dog 23 virksomheder blandt de resterende børsnoterede 
virksomheder, der har op til flere mangler oplysninger vedrørende 
virksomhedssammenslutninger, hvilket er langt størstedelen af denne gruppe. Derimod er der 
kun 7 virksomheder af C20-virksomhederne, der har væsentlige mangler af informationer og 
oplysninger i forhold til kravene i IFRS 3, og de syv virksomheder udgør derved halvdelen af 
C20-virksomhederne.  
 
Seks af de resterende børsnoterede virksomheder har væsentlige mangler af information og 
oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger og goodwill, mens ingen af C20-
virksomhederne har så væsentlige mangler. 
 
Ud fra ovenstående kan det udledes, at både C20-virksomhederne og de resterende 
børsnoterede virksomheder har mangler i forhold til oplysningskravene i IFRS 3. Selvom seks 
af de resterende børsnoterede virksomheder har væsentlige oplysningsmangler, vurderes det, 
at både C20-virksomheder og de resterende børsnoterede virksomheder er lige gode/dårlige 
til at give oplysninger i henhold til kravene. Uanset om de manglende informationer skyldes 
ønske om diskretion fra virksomhedernes side eller et manglende kendskab til kravene, er der 
væsentlige forbedringsmuligheder for begge grupper.  
 
En mulighed for at afhjælpe dette kunne eventuelt være bedre efteruddannelse til det 
personale, der har ansvaret for at udarbejde årsrapporterne for virksomhederne, samt en 
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større opmærksomhed fra revisorernes side, således at man kommer disse mangler til livs, og 
skaber større sammenlignelighed mellem regnskaberne og dermed giver regnskabsbrugerne 
de informationer, som de behøver for at gennemskue virksomhedssammenslutningerne. 
 
Det kan dog også argumenteres for, at kravene i iFRS 3 er for komplekse og kun specialister i 
denne regulering vil kunne aflægge en årsrapport, der vil leve op til alle kravene. Derudover 
kan alle de givne informationer vedrørende virksomhedssammenslutningerne og goodwill 
være skadelige for virksomhederne med henblik på deres konkurrencemæssige situation, da 
konkurrenter vil kunne gennemskue transaktionen øjeblikkeligt og eventuelt derigennem 
skade virksomhederne. 
 

9.6. Oplyser virksomheden generelt om virksomhedssammenslutningerne? 
I dette underspørgsmål er alle regnskaberne for virksomhederne gennemgået for at 
kontrollere, om virksomhederne oplyser om virksomhedssammenslutninger. For at tage 
eksemplet med Carlsbergs regnskab for 2008 kan man tydeligt se oplysninger vedrørende 
virksomhedssammenslutninger på side 62, jf. Bilag A.  
 
I forbindelse med gennemgangen af regnskaberne for C20-virksomhederne er der kun 
opdaget ét tilfælde, hvor virksomheden ikke har oplyst om virksomhedssammenslutningen. 
Det drejer sig om Novozymes regnskab for 2010, hvor de havde en 
virksomhedssammenslutning for DKK 23 mio. Ledelsen har formentlig her vurderet, at 
transaktionen er uvæsentlig for regnskabet og derfor ikke oplyst omkring denne. Novozymes 
totale aktiver for 2010 udgjorde DKK 12.593 mio., og virksomhedssammenslutningen udgør 
derfor 0,2% af de samlede aktiver.  
 
For de resterende børsnoterede virksomheder var der en række tilfælde, hvor der ikke var 
oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutningerne. Det drejede sig om Össur for 
2010, hvor købesummen udgjorde DKK 56 mio., svarende til 0,2% ud af den samlede 
aktivmasse på DKK 3.400 mio. Derudover er der ikke oplysninger for de 
virksomhedssammenslutninger, der er foretaget i MT’s regnskaber for 2005, 2008 og 2010. 
Købesummene var henholdsvis DKK 125 mio., DKK 19,1 mio. og DKK 38,2 mio., der svarede til 
4%, 0,5% og 1% af den samlede aktivmasse for årene på DKK 3.520 mio., DKK 3.963 mio., og 
DKK 3.805 mio. Derudover er der ingen oplysninger overhovedet at hente i regnskabet for 
SBS for 2005, men kun sparsomme oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutningen i 
årsrapporten for 2006. Købesummen her var DKK 28 mio. og svarede til 6% ud af den 
samlede aktivmasse på DKK 488 mio. Ingen af virksomhedernes ledelser har informeret i 
årsrapporten, hvorfor virksomhedssammenslutningen ikke er oplyst. For Össur, samt årene 
for 2008 og 2010 for MT, vurderes virksomhedssammenslutningen at være uvæsentlig i 
forhold til virksomhedens samlede aktiver, da disse udgør 1% eller derunder. 
 
TK Development oplyser heller ikke om virksomhedssammenslutninger, der er foretaget i 
årene 2008 og 2009. For 2008 udgjorde virksomhedssammenslutningen DKK 70,8 mio., 
hvilket svarede til ca. 2% af den samlede aktivmasse, mens virksomhedssammenslutningen 
udgjorde DKK 96,8 mio., hvilket svarede til ca. 3% af den samlede aktivmasse. 
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Virksomhedssammenslutningerne for MT i 2005 og SBS i 2005 udgør dog henholdsvis 4% og 
6% af virksomhedernes samlede aktiver og vurderes derfor at være mere interessante for 
virksomhedernes regnskaber og regnskabsbrugerne heraf. Derudover vurderes 
virksomhedssammenslutningerne for TK Development ligeledes at være væsentlige for 
regnskaberne, med henholdvis 2% og 3% for 2008 og 2009. Rockwool oplyser heller ikke om 
virksomhedssammenslutninger foretaget i 2007, der udgør DKK 22 mio. Dog har de en samlet 
aktivmasse på DKK 10.894 mio., og virksomhedssammenslutningen udgør derfor kun 0,2% af 
aktivmassen og vurderes at være uvæsentlig i forhold til virksomhedens regnskab. 
 
Ud fra ovenstående kan det udledes, at C20-virksomhederne er bedre til generelt at oplyse om 
virksomhedssammenslutningerne. For C20-virksomhederne har der kun været et enkelt 
tilfælde, hvor virksomhedssammenslutningen ikke var oplyst, men der var givet grund for, 
hvorfor den ikke var oplyst. For de resterende børsnoterede virksomheder var der 5 tilfælde, 
hvor der ikke var en grund til den manglende oplysning vedrørende 
virksomhedssammenslutninger.  
 

9.7. Sammenfatning af gennemgangen af regnskaber 
Efter ovenstående gennemgang af regnskaberne for C20-virksomhederne og de resterende 
børsnoterede virksomheder, kan det udledes, at C20-virksomhederne er bedre til at allokere 
købesummen ud på andet end goodwill. Det er således kun i årene 2007 og 2010, hvor de 
resterende børsnoterede virksomheder har allokeret mere ud på andet end goodwill i forhold 
til C20-virksomhederne. Dette skal desuden ses i lyset af, at de resterende børsnoterede 
virksomheder stod for det største beløb af virksomhedssammenslutningerne i 2010 i forhold 
til C20-virksomhederne. 
 
Derudover kan det udledes, at C20-virksomhederne er bedre til at identificere, indregne og 
oplyse om immaterielle aktiver i forhold til de resterende børsnoterede virksomheder, der 
viser en tendens til at gruppere de overtagne immaterielle aktiver i gruppen ”øvrige 
immaterielle aktiver”. Derudover udgør den købte goodwill mellem 134% og 345% i forhold 
til de overtagne immaterielle aktiver for de resterende børsnoterede virksomheder i årene 
2005 til 2010, hvor det kun er i 2011, at goodwill udgør 81% i forhold til de immaterielle 
aktiver. Modsætningsvist udgør goodwill i forhold til de immaterielle aktiver mellem 101% - 
288% for C20-virksomhederne i årene 2006 til 2010, mens dette forhold kun er 6% og 13% i 
henholdsvis 2005 og 2011. 
 
Hvad angår noteoplysningerne i virksomhedernes regnskaber i forhold til oplysningskravene 
i IFRS 3, er begge grupper af virksomheder lige gode/dårlige til at afgive oplysninger, når man 
ser på størrelsesforholdet mellem de to grupper. C20-virksomhederne indeholder således kun 
14 virksomheder, mens de resterende børsnoterede virksomheder indeholder 71. 
 
Derudover er der opdaget fem tilfælde hvor de resterende børsnoterede virksomheder ikke 
har givet oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger i regnskabsåret, mens dette 
kun var én af C20-virksomhederne. For de fleste af disse tilfælde var 
virksomhedssammenslutningen uvæsentlig for virksomhedens regnskab set i forhold til den 
samlede aktivmasse. Dog udgør nogle af disse virksomhedssammenslutninger op mod 6% af 
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den samlede aktivmasse for virksomheden, hvorfor det må vurderes at være væsentligt for 
regnskabsbrugerne. 
 
Baseret på ovenstående må det vurderes, at opgavens overordnede hypotese; ” C20 
virksomhederne er bedre til at allokere købesummen ud på de respektive immaterielle aktiver og 
mindre på goodwill, som følge af flere og bedre ressourcer, end de mindre børsnoterede 
virksomheder” er bekræftet, og at C20-virksomhederne er bedre til at allokere købesummen 
ud på de respektive immaterielle aktiver og mindre på goodwill, i forhold til de resterende 
børsnoterede virksomheder. 

10. Konklusion 
Den Europæiske Kommissions ønske om at øge sammenligneligheden og den frie 
bevægelighed mellem de europæiske lande kom blandt andet til udtryk i implementeringen af 
de internationale regnskabsstandarder, kaldet ”International Financial Reporting Standards”,  
eller kort IFRS. 
 
Denne opgave har omhandlet de virksomhedssammenslutninger, og dertilhørende goodwill, 
som er foretaget for de danske børsnoterede virksomheder i årene 2005 til 2011, for at 
undersøge, om der er forskel på C20-virksomheders og de resterende børsnoterede 
virksomheders måde at benytte standarden IFRS 3 på. Derudover har opgaven kontrolleret, 
hvorledes C20-virksomhederne og de resterende børsnoterede virksomheder har allokeret 
købesummen ud på andet end goodwill, samt hvilke kategorier, som købesummen er 
allokeret til, herunder typer af immaterielle aktiver, samt overholdelse af oplysningskravene. 
 
Opgaven har først gennemgået IFRS 3 for at belyse kravene til den regnskabsmæssige 
behandling og de efterfølgende oplysninger, således at læseren har basalt kendskab til denne 
regulering inden gennemgangen af C20-virksomhedernes og de resterende børsnoterede 
virksomheders regnskaber. IFRS 3 Revised, der blev implementeret med effekt fra 
regnskabsåret 2009, har været med til at begrænse indregningen af goodwill. Det er ikke 
muligt længere at indregne en lang række omkostninger i købesummen i forhold til tidligere. 
Disse omkostninger er blandt andet transaktionsomkostninger i forbindelse med 
virksomhedssammenslutningen, samt en række begrænsninger til indregningen af 
omstruktureringshensættelser. Derimod kan flere immaterielle aktiver indregnes  i 
forbindelse med virksomhedssammenslutningen, da de eneste krav hertil, er at de er 
identificerbare og kan pålideligt måles til dagsværdi.  
 
IAS 38 er ligeledes gennemgået som en del af denne opgave, da den omhandler den 
regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, samt oplysningskrav. Både de ekstert 
og internt oparbejdede immaterielle aktiver skal indregnes i overtagelsesbalancen ved en 
virksomhedssammenslutning. De internt oparbejdede immaterielle aktiver er eksempelvis 
udviklingsprojekter. De immaterielle aktiver kan indregnes til kostpris og så senere opskrives 
til dagsværdi, hvis der er et marked for denne type af aktiv, eller de kan indregnes til 
dagsværdi i balancen. Efter indregning skal det bestemmes, hvorvidt det immaterielle aktiv 
har bestemmelig eller ubestemmelig levetid, da det enten skal afskrives årligt eller kun testes 
for værdiforringelser årligt, eller når der er tegn herpå. Hvis der er tegn på værdiforringelse, 
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skal aktivet nedskrives, hvilket typisk har en stor indvirkning på virksomhedernes 
regnskaber. 
 
Der er gennemgået tre tidligere undersøgelser foretaget af henholdsvis KPMG, Ernst & Young, 
samt PwC. Disse undersøgelser viste, at langt størstedelen (over 50%) af købesummen ofte 
blev allokeret til goodwill fremfor andre immmaterielle aktiver. Dette kan give store 
værdiforringelser til virksomhederne i fremtiden, da de ønskede synergier ved 
virksomhedssammenslutningen ikke altid sker i fremtiden. Derudover vurderer 
undersøgelserne, at den manglende allokering til immaterielle aktiver også kan skyldes et 
ønske om diskretion fra virksomhedernes side i forhold til de mange oplysninger, der skal 
gives efter IFRS 3. 
 
Alle undersøgelserne viser, at oplysningerne i virksomhedernes årsrapporter er mangelfulde i 
forhold til oplysningskravene i IFRS 3, og at nogle virksomheder slet ikke informerer om 
virksomhedssammenslutninger foretaget i regnskabsåret. 
 
PwC oplyser desuden om en fremgang i årsrapporterne for 2007 i forhold til 2005 med 
hensyn til informationer og oplysninger i henhold til IFRS 3, mens der har været en tydelig 
tilbagegang i 2009. Dette kan være som følge af den økonomiske krise, hvor 
virksomhedssammenslutningerne er blevet mindre og færre, og virksomhederne ønske at 
beskytte sig selv mod konkurrencemæssige angreb, og derved giver færre oplysninger fordi 
disse vurderes uvæsentlige eller skadelige for virksomheden. 
 
De tre undersøgelser vurderer, at IFRS 3 er et komplekst regelsæt, der gør det svært for 
virksomhederne at overholde alle kravene. 
 
Baseret på den ovenstående gennemgang af regnskaberne for C20-virksomhederne samt for 
de resterende børsnoterede virksomheder for årene 2005 til 2011, viser, at C20-
virksomhederne i langt de fleste af årene er væsentligt bedre til at allokere købesummen ud 
til andet end goodwill i forhold til de resterende børsnoterede virksomheder.  
Derudover viser den foretagne undersøgelse i denne opgave også, at C20-virksomhederne er 
bedre til at identificere og indregne immaterielle aktiver i forhold til de resterende 
børsnoterede virksomheder, da sidstnævnte i flere tilfælde har oplyst de overtagne 
immaterielle aktiver som ”øvrige immaterielle aktiver”, mens C20-virksomhederne kun i 
mindre grad har gjort dette. Selve goodwill i forhold til immaterielle aktiver er ligeledes 
væsentlig større for de resterende børsnoterede virksomheder end for C20-virksomhederne, 
og det vurderes at være en naturlig følge af, at de ikke oplyser og indregner immaterielle 
aktiver lige så specifikt. 
 
Hvad angår noteoplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger og goodwill, er 
begge grupper af virksomheder lige gode/dårlige til at give informationer. Der er en lang 
række informationer, som virksomhederne ikke har givet oplysninger om. Disse omhandler 
typisk transaktionsomkostninger, en kvalitativ beskrivelse af den købte goodwill, den 
beløbsmæssige størrelse af goodwill, der er skattemæssigt fradragsberettiget, seperate 
informationer for væsentlige virksomhedssammenslutninger m.v.. Disse er ikke de eneste 
mangler, der er observeret i gennemgangen af tilgængelige regnskaberne. En beskrivelse af 
det betingede vederlag, eller hvorledes minoritetsinteresser er opgjort, mangler i en række 



65 
 

tilfælde også sammen med mange andre informationer, der er krav i IFRS 3. Derudover er der 
en lille gruppe af de resterende børsnoterede virksomheder, samt en enkelt C20-virksomhed, 
hvor der ikke er givet oplysninger vedrørende virksomhedssammenslutninger i 
regnskaberne, da disse formentlig er vurderet uvæsentlige. For størstedelen af denne gruppe 
er virksomhedssammenslutningerne også uvæsentlige, men for SBS og MT i 2005 er 
virksomhedssammenslutningerne henholdsvis 6% og 4% af den samlede aktivmasse, hvorfor 
disse vurderes at være væsentlige for virksomhedernes regnskaber. 
 
De manglende oplysninger for virksomhedssammenslutningerne kan skyldes et ønske om 
diskretion fra virksomhedernes side, således at de ikke oplyser om konkurrencemæssige 
forhold i deres offentlige regnskaber. Dog handler de i direkte strid med reguleringen i IFRS 3 
og gør det sværere for regnskabsbrugerne at forstå virksomhedssammenslutningen og hvilke 
konsekvenser eller fordele, dette vil have for den overtagende virksomhed. 
 
En anden grund til de manglende oplysninger kan skyldes, at virksomhederne ikke har de 
nødvendige ressourcer, viden eller kendskab til reglerne og oplysningskravene efter IFRS 3. 
Dette kan eventuelt afhjælpes med efteruddannelser til det personale, der har ansvaret for at 
udarbejde regnskaberne, samt efteruddannelse til de revisorer, der kigger regnskaberne 
igennem. Således sikrer man et bredere kendskab til reglerne, der forhåbentlig vil kunne 
afhjælpe de manglende oplysninger.  
En anden mulighed kunne være, at revisionsudvalgene bør have større fokus på 
oplysningerne i regnskaberne og dermed sikre, at regnskaberne overholder 
oplysningskravene i IFRS 3. 
 
Det er skadeligt for sammenligneligheden, at virksomhederne allokerer købesummen 
forskelligt, da goodwill påvirker en lang række af nøgletallene, eksempelvis soliditetsgraden 
(egenkapital ultimo delt med aktiver ultimo). Det gør det derfor sværere for 
regnskabsbrugerne at sammenligne regnskaber for forskellige virksomheder, hvis 
købesumsallokeringen er forskellig samtidig med, at der mangler oplysninger. Den forskellige 
allokering eller manglende oplysninger kan påvirke investorernes beslutninger om at 
investere eller ikke at investere i virksomheden, da de ikke kan gennemskue transaktionerne. 
Derudover er det sværere for långivere at vurdere, om virksomhederne er rentable, hvis én 
virksomhed har allokeret en stor del af købesummen til goodwill, og en anden har allokeret 
en stor del af købesummen til immaterielle aktiver. Goodwill  og immaterielle aktiver påvirker 
nemlig regnskabet forskelligt, da den ene skal nedskrives, hvis der er tegn på 
værdiforringelser, mens den anden skal afskrives hvert år. Disse afskrivninger vil påvirke 
virksomhedens resultat negativt hen over en årrække, mens nedskrivningen på goodwill kun 
vil påvirke virksomhedens regnskab negativt, hvis der er tegn på værdiforringelser. Da 
værdiforringelsestestene er baseret på en stor del af fremtidige budgetter og prognoser fra 
ledelsens side, samt andre subjektive grundlag, kan det ske, at goodwill ikke bliver 
nedskrevet, selvom denne måske burde have været nedskrevet. Det kan især være ledelser, 
der har bonusordninger, som er styret efter virksomhedernes resultater, der kan have 
incitament til ikke at nedskrive goodwill, samt derudover at allokere en væsentlig del af 
købesummen på goodwill fremfor immaterielle aktiver, således at virksomhedens regnskab 
ikke bliver påvirket negativt hen over en årrække. Specielt i en krisetid, som den økonomiske 
krise har ført os ind i, er der større incitament til at allokere til goodwill, da de fleste 
virksomheders resultater allerede er påvirket negativt heraf.  
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En anden argumentation kan være, at IFRS 3 gør virksomhedssammenslutningerne for 
gennemskuelige og dermed virksomhederne ekstra sårbare, da de er ”tvunget” til at give 
konkurrencefølsomme informationer for at overholde oplysningskravene. Dette kan eventuelt 
skade dem i andre situationer, hvor de skal indgå i en virksomhedssammenslutning, og 
muligvis betale overpris for en virksomhed eller det kan skade disse virksomheder i forhold 
til deres konkurrenter, der enten ikke er underlagt IFRS eller som ikke følger 
oplysningskravene heri. 
 
Baseret på ovenstående gennemgang af regnskaberne kan det konkluderes, at C20-
virksomhederne er bedre til at allokere købesummen på købesummen ud på de respektive 
immaterielle aktiver og mindre på goodwill som følge af flere og bedre ressourcer end de 
mindre børsnoterede virksomheder, og dermed er hypotesen bevist. 
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Bilag A – Carlsberg A/S  Årsregnskab for 2008 
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Bilag B – Regnskabscheckliste, Carlsberg’s årsrapport for 2008 

 

2008

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

i) cash Yes

ii) other tangible or intangible assets, including a business or subsidiary of the acquirer; Yes

iii) liabilities incurred (e.g. Liability for contingent consideration), and Yes

iv) equity interests of the acquirer, including the number of instrumnets or interests issued or issuable and the method or 

determining the fair value of those instruments/interests N/A

N/A

i) the amount recognised as of the acquisition date; N/A

ii) a description of the arrangement and the basis for determining the amount of the payment; N/A

iii) if a range can be estimated, an estimate of the range of outcomes (undiscounted) N/A

iv) if a range cannot be estimated, that fact and the reasons why a range cannot be estimated: and N/A

v) if the maximum amount of the payment is unlimited, that fact; N/A

Yes

i) the fair value of the receivables Yes

ii) the gross contractual amounts receivable, and Yes

iii) the best estimate at the acquisition date of the contractual cash flows not expected to be collected Yes

Yes

N/A

N/A

i) the information required by IAS 37, 86 and N/A

ii) the reasons why the liability cannot be measured reliably: N/A

No

No

No

i) a description of each transaction No

ii) how the acquirer accounted for each transaction No

iii) the amounts recognised for each transaction and the line item in the financial statements No

in which each amount is recognised; and No

iv) if the transaction is the effective settlement of a pre-existing relationship, the method used to determine the settlement 

amount. N/A

Yes

i) the amount of the acquistion-related costs; Yes

ii) the amount of those costs recognised as an expense Yes

iii) the line item(s) in the statement of comprehensive income in which those expenses are recognised, and No

iv) the amount of any issue costs not recognised as an expense and how they were recognised; N/A

N/A

i) the amount of any gain recognised in accordance with IFRS 3, 34 and the line item in the N/A

statement of comprehensive income in which the gain is recognised, and N/A

ii) a description of the reasons why the transaction resulted in a gain: N/A

Yes

Yes

i) the amount of the non-controlling interest in the acquiree recognised at the acquisition date and the measurement basis for that 

amount, and; Yes

ii) for each non-controlling interest in an acquiree measured at fair value, the valuation techniques and key model inputs used for 

determining that value No

Yes

i) the acquisition-date fair value of the equity interest in the acquiree held by the acquirer immediately before the acquisition 

date, and; Yes

ii) the amount of any gain or loss recognised as a result of remeasuring to fair value the equity interest in the acquiree held by the 

acquirer before the business combination and the line item in the statement of comprehensive income in which that gain or loss is 

recognised; and Yes

Yes

i) the amounts of revenue and profit or loss of the acquiree since the acquisition date included in the consolidated statement of 

comprehensive income for the reporting period, and; Yes

ii) the revenue and profit or loss of the acquiree since the acquisition date included in the consolidated statement of 

comprehensive income for the reporting;and Yes

iii) the revenue and profit or loss of the combined entity for the current reporting period as though the acquisition date for all 

business combinations that occured during the year had been as of the beginning of the annual reporting period. Yes

Yes

a) that fact; and Yes

b) an explanation of why the disclosure is impracticable. Yes

If the above disclosures after IFRS 3, B64 are impracticable, the entity shall disclose:

l) for each contingent liability recognised in accourdance with IFRS 3, 23, the information required by IAS 37, 86

m) if a contingent liability is not recognised because its fair value cannot be measured reliably;

n) the total amount of goodwill that is expected to be deductible for tax purposes;

o) for transactions that are recognised separetely from the acquisition of assets and assumption of 

liabilities in the business combination in accordance with IFRS 3, 51

p) the disclosure of separately recognised transactions required by IFRS 3, B64 shall include

q) in a bargain purchase:

r) for each business combination in which the acquirer holds less than 100% of the equity interests

in the acquiree at the acquisition date:

s) in a business combination acheived in stages

t) unless impracticable, the following information:

k) the amounts recognised as of the acquisition date for each major class of assets acquired and liabilities assumed:

For each business combination that occures during the reporting period, the acquirer shall disclose:

a) The name and description of the acquiree;

b) the acquisition date;

c) the percentage of voting equity interests acquired;

d) the primary reason for the business combination;

e) a description of how the acquirer obtained control of the acquiree;

f) a qualitative description of the factors that make up the goodwill recognised, such as expected synergies from combining operation of the acquiree and the acquirer, 

intangible assets that do not qualify for separate recognition or other factors;

g) the acquisition-date fair value of the total consideration transferred;

h) the acquisition-date fair value of each major class of consideration, such as:

i) for contingent consideration arrangements and indemnification assets:

j) for acquired receivables

Business combinations that occur during the reporting period

the nature and financial effect of a business combination that occurs during the current reporting period.

Has the business entity entered into business combinations during the current or prior reporting period?

If yes: Has the entity entered into business combinations that were effected during the current period?

If yes: The acquierer shall disclose information that enables the users of its financial statements to evaluate the nature and financial effect of a business combination 

that occurs during the current reporting period
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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

i) cash N/A

ii) other tangible or intangible assets, including a business or subsidiary of the acquirer; N/A

iii) liabilities incurred (e.g. Liability for contingent consideration), and N/A

iv) equity interests of the acquirer, including the number of instrumnets or interests issued or issuable and the method of 

determining the fair value of those instruments or interests N/A

N/A

i) the amount recognised as of the acquisition date; N/A

ii) a description of the arrangement and the basis for determining the amount of the payment; N/A

iii) if a range can be estimated, an estimate of the range of outcomes (undiscounted) N/A

iv) if a range cannot be estimated, that fact and the reasons why a range cannot be estimated: and N/A

v) if the maximum amount of the payment is unlimited, that fact; N/A

N/A

i) the fair value of the receivables N/A

ii) the gross contractual amounts receivable, and N/A

iii) the best estimate at the acquisition date of the contractual cash flows not expected to be collected N/A

N/A

N/A

N/A

i) the information required by IAS 37, 86 and N/A

ii) the reasons why the liability cannot be measured reliably: N/A

N/A

N/A

N/A

i) a description of each transaction N/A

ii) how the acquirer accounted for each transaction N/A
iii) the amounts recognised for each transaction and the line item in the financial statements in which each amount is recognised 

and; N/A
iv) if the transaction is the effective settlement of a pre-existing relationship, the method used to determine the settlement 

amount. N/A

N/A

i) the amount of acquisition-related costs N/A

ii) the amount of those costs recognised as an expense N/A

iii) the line item(s) in the statement of comprehensive income in which those expenses are recognised, and N/A

iv) the amount of any issue costs not recognised as an expense and how they were recognised; N/A

N/A

i) the amount of any gain recognised in accordance with IFRS 3, 34 and the line item in the statement of comprehensive income in 

which the gain is recognised, and; N/A

ii) a description of the reasons why the transaction resulted in a gain: N/A

N/A

N/A

i) the amount of the non-controlling interest in the acquiree recognised at the acquisition date and the measurement basis for that 

amount, and; N/A

ii) for each non-controlling interest in an acquiree measured at fair value, the valuation techniques and key model inputs used for 

determining that value N/A

N/A
i) the acquisition-date fair value of the equity interest in the acquiree held by the acquirer immediately before the acquisition 

date, and; N/A
ii) the amount of any gain or loss recognised as a result of remeasuring to fair value the equity interest in the acquiree held by the 

acquirer before the business combination and the line item in the statement of comprehensive income in which that gain or loss is 

recognised, and: N/A

N/A

i) the amounts of revenue and profit or loss of the acquiree since the acquisition date included in the consolidated statement of 

comprehensive income for the reporting period, and; N/A

ii) the revenue and profit or loss of the combined entity for the currents reporting period as though the acquisition date for all 

business combinations that occured during the year had been as of the beginning of the annual reporting period N/A

N/A

a) that fact; and N/A

b) an explanation of why the disclosure is impracticable. N/A

N/A

N/A

a) a description of which disclosure could not be made, and; N/A

b) the reasons why they could not be made N/A

N/A

the financial statements are authorised for issue, the entity shall disclose:

If the initial accounting for a business combination occuring after the reporting period is incomplete at the time

m) if a contingent liability is not recognised because its fair value cannot be measured reliably;

n) the total amount of goodwill that is expected to be deductible for tax purposes;

O) for transactions that are recognised separetely from the acquisition of assets and assumption of liabilities in

the business combination in accordance with IFRS 3, 51

p) the disclosure of separately recognised transactions required by IFRS 3, B64 shall include

q) in a bargain purchase:

r) for each business combination in which the acquirer holds less than 100% of the equity interests in the acquiree

at the acquisition date:

s) in a business combination acheived in stages

t) unless impracticable, the following information:

If disclosures of any of the information required by IFRS 3, B64 would be impracticable, the entity shall disclose:

l) for each contingent liability recognised in accourdance with IFRS 3, 23, the information required by IAS 37, 86

c) the percentage of voting equity interests acquired;

d) the primary reason for the business combination

e) a description of how the acquirer obtained control of the acquiree

f) a qualitative description of the factors that make up the goodwill recognised, such as expected synergies

from combining the operations of the acquiree and the acquirer, intangible assets that do not qualify for

separate recognition or other factors.

g) the acquisition-date fair value of the total consideration transferred;

h) the acquisition-date fair value of each major class of consideration, such as:

i) for contingent consideration arrangements and indemnification assets:

j) for acquired receivables

k) the amounts recognised as of the acquisition date for each major class of assets acquired and liabilities assumed:

b) the acquisition date;

Business combination occuring after the reporting period

Is the acquisition date of a business combination after the end of the reporting period but before the financial

statements are authorised for issue:

If yes: The acquirer shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the nature and

financial effect of a business combination that occurs after the end of the reporting period but before the financial

statements are authorised for issue.

The acquirer shall disclose the information required by IFRS 3, B64, unless the initial accounting for the business

combination is incomplete at the time the financial statements are authorised for issue

For each business combination that occurs after the end of the reporting period but before the financial statements

are authorised for issue, the acquirer shall disclose;

a) the name and description of the acquiree;
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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

i) the reasons why the initial accounting for the business combination is incomplete N/A

ii) the assets, liabilities, equity interests or items of consideration for which the initial accounting is incomplete; and N/A

iii) the nature and amount of any measurement period adjustments recognised during the reporting period in accordance with IFRS 

3, 49 N/A

N/A

i) any changes in the recognised amounts, including any differences arising upon settlement N/A

ii) any changes in the range of outcomes (undiscounted) and the reasons for those changes, and N/A

iii) the valuation techniques and key model inputs used to measure contingent consideration N/A

N/A

N/A

i) relates to the identifiable assets acquired or liabilities assumed in a business combination that was effected in the current or 

previous reporting period and N/A

ii) is of such a size, nature or incidence that disclosure is relevant to understanding the combined entity's financial statements N/A

Yes

Yes

Yes

Yes

N/A

N/A

Yes

Yes

Yes

N/A

g) any other changes in the carrying amount during the reporting period; and

h) the gross amount and accumulated imparment losses at the end of the reporting period.

Additional information

if the specific disclosures required by IFRS 3 and other IFRSs do no meet the objectives set out in IFRS 3, 59 and 61, the acquirer shall disclose whatever additional 

information is necessary to meet those objectives

If yes: the entity shall disclose a reconciliation of the carrying amount of goodwill at the beginning and the end of the reporting period, showing separatly

end of the reporting period, showing separatly:

b) additional goodwill recognised during the reporting period, except goodwill included in a disposal group that on acquisition, meets the criteria to be classified as 

held for sale in accordance with IFRS 5

c) adjustments resulting from the subsequent recognition of deferred tax assets during the reporting period in accordance with IFRS 3, 67

e) impairment losses recognised during the reporting period in accordance with IAS 36

f) net exchang rate differences arising during the reporting period in accordance with IAS 21

Did the entity have any goodwill

The effects of adjustments recognised in the current period that relate to business combinations that occured in the 

period or previous reporting periods.

Has the acquirer recognised adjustments in the current period that relate to business combinations that occured in the period or previous periods:

If yes: The acquirer shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the financial effects of adjustment recognised in the current 

reporting period that relate to business combinations in the period og previous reporting periods

To meet the objective of IFRS 3, 61, the acquirer shall disclose the following information for each material business combination:

a) if the initial accounting for a business combination is incomplete for particular assets, liabilities, non-controlling interests or items of consideration and the amount 

recognised in the financial statements for the business combination thus have been determined only provisionally:

b) for each reporting period after the acquisition date until the entity collects, sells or otherwise loses the right to a contingent consideration asset, or until the entity 

settles a contingent consideration liability or the liability is cancelled or expires.

c) for contingent liabilities recognised in a business combination, the information required by IAS 37, 84 and 85 for each class of provisions, and;

d) the amount and an explanation of any gain or loss recognised in the current reporting period that both

Changes in the carrying amount of goodwill


