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Abstract 
The basis of this thesis is the need for credit officers to be able to estimate the liquidation value of 

the assets of a private limited company as part of the credit officers risk control of the financial 

institutions’ loans. If a private limited company goes bankrupt, financial institutions may, unlike 

shareholders, secure some of their invested capital by realizing securities in the form of assets, 

among other things. When credit officers are to estimate the liquidation value of the assets of a 

company, the annual report of the company is an important tool and therefore it may appear 

problematic that company reports are presented from a going concern point of view and are directly 

aimed at company shareholders. In this thesis it will be examined how annual reports meet the 

information needs that credit officers in financial institutions have in connection with their 

estimation of the liquidation values of the company assets. 

 The problem will be looked into through a literature study, an analysis of selected annual 

reports and interviews with credit officers and a trustee. The literature expounded the relevant 

methods for estimating the liquidation value of assets. From these methods, the information needs 

of the credit officers were deduced. On the basis of the deduced information needs, selected annual 

reports were analyzed with a view to establishing how the information in the annual reports meets 

the credit officers’ information needs when estimating the liquidation value of a company. It was 

appraised whether book values in a annual reports were relevant for credit officer in their estimation 

of liquidation values of company assets. The conclusions of the analysis were then challenged 

through interviews with credit officers from financial institutes and a trustee. 

 On the basis of the inquiry above, it was concluded that only in a few cases did a annual report 

meet the credit officers’ information needs when estimating the liquidation values of company 

assets through value assessment methods. The inquiry revealed that company reports generally lack 

information of which assets are included in the various account items. The inquiry further showed 

that book values of immaterial, material and financial activities respectively reflected the 

liquidation value to a low, low to middle and high degree respectively. It was concluded that book 

values of material and financial activities were relevant for credit employees in their assessment of 

liquidation values whereas book values of immaterial activities were not relevant.
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1 Indledning 

1.1 Problemstilling 
Den bogførte værdi af Brøndby Stadion blev den 30. september 2012 nedskrevet med ca. 180 mio. 

kr. i Brøndbyernes IF Fodbold A/S’s delårsrapport for 3. Kvartal 2012 (Brøndbyernes IF Fodbold 

A/S 2012). Med nedskrivningen blev den bogførte værdi af Brøndby Stadion nærmest halveret fra 

den ene dag til den anden. I en artikel i dagbladet Børsen fortolkede statsautoriserede revisor og 

Partner i Deloitte, Jesper Jørgensen nedskrivningen af Brøndby Stadion således: ”Ved at nedskrive 

et dyrt stadion får de gjort sig mere attraktive, og de har nu lettere ved at få nye ejere ind. Man 

dumper prisen for at gøre sig mere interessant” (Børsen 2012:12). Den markante nedskrivning af 

Brøndby Stadion og ikke mindst Jesper Jørgensens kommentar til nedskrivningen mener jeg 

illustrere to potentielle problemer der relatere sig til selskabers årsrapporter: (1) aktivers bogførte 

værdier reflektere ikke nødvendigvis aktivernes egentlige værdi og (2) aktieselskabers fokusere i 

for høj grad på at målrette deres årsrapporters informationer mod aktionærer, potentielt på 

bekostning af bl.a. kreditmedarbejdere1 i pengeinstitutter.  

 I et sundt selskab med en høj indtjening vil ovenstående problematik ikke have stor praktisk 

betydning, fordi aktionærer og kreditmedarbejdere i den sammenhæng har ensartede 

informationsbehov. Problematikken har derimod stor praktisk betydning i den situation, hvor et 

selskab er konkurstruet, fordi aktionærer og kreditorer ikke er ens stillet i tilfælde af konkurs. Når et 

aktieselskab går konkurs, mister selskabets aktionærer hele deres kapitalindskud i selskabet. Dette 

er ikke nødvendigvis tilfældet for pengeinstitutter. Pengeinstitutter kan potentielt få hele deres 

tilgodehavende hos selskabet tilbage, bl.a. fordi de kan realisere aktiver, som selskabet har stillet 

som sikkerhed for udlån og kreditter samt modtage dividende fra konkursboet for tilgodehavender 

hos selskabet, som ikke er dækket af pengeinstituttets sikkerheder. For at kunne imødekomme 

eventuelle tab på udlån til et selskab i tilfælde af at selskabet går konkurs har kreditmedarbejdere i 

pengeinstitutter derfor en del af deres risikostyring brug for at kunne estimere likvidationsværdier2 

af selskabets aktiver. Afdelingsdirektør for Kredit Storkunder i Jyske Bank, Jan Jørgensen, fortæller 

i et interview udarbejdet til dette speciale bl.a., at estimering af likvidationsværdier på selskabers 

aktiver udgør en væsentlig del af kreditvurderingen3 i Jyske Bank: ”Det fylder pænt i vores samlede 

                                                
1 Medarbejdere i pengeinstitutter der arbejder med kreditvurdering og kreditovervågning af pengeinstituttets kunder. 
2 Likvidationsværdien af et aktiv defineres i dette speciale som den forcerede salgspris på et aktiv fratrukket medgåede 
salgsomkostninger. 
3 Den analyse kreditmedarbejdere i pengeinstitutter foretager med det formål at afgøre, om en kunde er kreditværdig. 
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vurdering” (Jørgensen, Holst 2013), og at selskabets årsrapporter er en væsentlig informationskilde 

ved estimering af likvidationsværdier på selskabers aktiver: ”Jamen, vi bruger alt det, vi kan hive 

ud af det. Regnskab, selvfølgelig læser vi der først, men det er sjældent, at det kan stå alene” (ibid). 

 Værdiansættelse af aktiver til dagsværdier 4  og principperne i det formueorienterede 

regnskabsparadigme5, som bl.a. årsregnskabsloven og IFRS følger, beskrives af flere økonomer 

som problematisk. Professor Aswath Damodaran fra Stern School of Business, New York 

University er meget direkte i sin kritik: “I think fair value [for financial reporting] is a flawed 

system and it gives bad results” (Business Valuation Update 2009:9). Damodaran anser 

værdiansættelse af aktiver via dags/kapitalværdier som problematisk, fordi værdien af et aktiv 

afhænger af, hvordan man værdiansætter aktivet, hvem man værdiansætter aktivet for og formålet 

med værdiansættelsen af aktivet. På grund af dette vurderer han, at man risikerer overflødige, 

misvisende eller forvirrende oplysninger i selskabers årsregnskaber (ibid.:11). Sammenholder man 

Damodarans kritik med aktionærers og pengeinstitutters forskellig økonomiske stilling i tilfælde af, 

at et selskab går konkurs er det oplagt at stille spørgsmål: er oplysningerne i et selskabers 

årsrapporter overflødige, misvisende eller forvirrende i forhold til kreditmedarbejderes 

informationsbehov ved estimering af likvidationsværdier på selskabers aktiver?  

 Formålet med specialet er at opnå forståelse for, på hvilke måder og i hvilken udstrækning 

oplysningerne i selskabers årsrapporter opfylder kreditmedarbejderes informationsbehov i 

forbindelse med estimering af likvidationsværdier på selskabers aktiver. 

1.2 Problemformulering 
Ovenstående problemstilling leder frem til følgende problemformulering som udgør specialets 
hovedspørgsmål: 
 
Hvordan dækker oplysningerne i aktieselskabers årsrapporter kreditmedarbejderes 

informationsbehov ved estimering af likvidationsværdier af selskabers aktiver? 

Besvarelsen af hovedspørgsmålet operationaliseres via følgende underspørgsmål: 

• Hvilke værdiansættelsesmetoder er relevante for kreditmedarbejdere i forhold til estimering 

af likvidationsværdier på aktieselskabers aktiver? 

                                                
4 Dagsværdien defineres i årsregnskabslovens bilag 1, D, nr. 2 som det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles ved 
transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter. 
5 Et regnskabsparadigme som udelukkende anvender værdiorienterede fremadrettede måleattributter. 
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• Hvilke oplysninger har kreditmedarbejdere behov for ved estimering af likvidationsværdier 

af aktieselskabers aktiver via relevante værdiansættelsesmetoder? 

• Er det muligt ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter at ansættelse 

likvidationsværdier af selskabers aktiver via relevante værdiansættelsesmetoder? 

• I hvilken grad reflektere aktivers bogførte værdier i aktieselskabers årsrapporter aktivernes 

likvidationsværdi 

• Er de bogførte værdier i aktieselskabers årsrapporter relevante6 for kreditmedarbejdere i 

forhold til estimering af likvidationsværdier på aktieselskabers aktiver? 

1.3 Afgrænsning 
I Danmark aflægger ikke-børsnoterede virksomheder typisk deres årsregnskaber efter 

årsregnskabsloven (herefter ÅRL), hvorimod børsnoterede virksomheder aflægger årsregnskab efter 

IFRS. I 2011 var der 38.875 aktieselskaber i Danmark7, hvoraf under 200 var børsnoterede8. På 

trods af at ikke børsnoterede virksomheder kan vælge at aflægge årsrapport efter IFRS, må det 

antages at forekomsten af årsregnskaber aflagt efter ÅRL klart overstiger årsregnskaber aflagt efter 

IFRS, fordi det anses som mindre ressourcekrævende at aflægge årsrapport efter ÅRL. og jeg har 

derfor valgt at besvare problemformuleringen ud fra ÅRLs regulering.  

  Virksomheder i regnskabsklasse D består af børsnoterede og statslige aktieselskaber, som 

typisk aflægger årsrapport efter bestemmelserne i IFRS. ÅRLs oplysningskrav til store 

virksomheder i regnskabsklasse C er derfor realt, de mest vidtgående for virksomheder, der 

aflægger årsrapport i henhold til ÅRL. Det må derfor antages, at hvis kreditmedarbejderes 

informationsbehov i forhold til estimering af likvidationsværdier på selskabers aktiver ikke opfyldes 

af oplysningerne i årsrapporter fra store selskaber i regnskabsklasse C, vil kreditmedarbejders 

informationsbehov heller ikke være opfyldt i de lavere regnskabsklasser. Jeg har derfor valgt at 

besvare specialets problemformulering ud fra oplysningskravene til årsrapporterne for store 

virksomheder i regnskabsklasse C. 

                                                
6 Ved en relevant information forstås f.eks., om informationen gør en forskel for kreditmedarbejderens beslutning 
omkring, hvorvidt pengeinstituttet skal bevillige et lån. Relevant information er kendetegnet ved at have enten en 
prognoseværdi, hvilket vil sige, at informationen har værdi som input til estimering af likvidationsværdien på aktivet 
eller bekræftelsesværdi, hvilket vil sige, at informationen kan bekræfte tidligere forventninger, hvilket kan støtte 
kreditmedarbejderen i sin estimering af aktivers likvidationsværdi (Elling 2010:203). 
7 http://www.statistikbanken.dk ; SELSK1: Selskaber mv. efter type og skattepligtig indkomst. 
  
8 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/ 
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 Det har, pga. det begrænsede antal sider det er tillladt at inkludere i specialet, ikke været muligt 

at behandle specialets problemformulering i forhold til alle aktivtyper i selskabers årsrapporter. Jeg 

har som konsekvens heraf valgt kun at behandle specialets problemformulering i forhold til 

anlægsaktiver. Det er min vurdering, at en række af specialets konklusioner i forhold til de 

finansielle anlægsaktiver, vil kunne overføres direkte til hovedgrupperne tilgodehavender og 

værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiverne, fordi oplysningskravene er mere 

omfattende for finansielle anlægsaktiver end for omsætningsaktiver.  

 ÅRLs § 38 indeholder en frivillig særregel for virksomheder, der som hovedaktivitet udøver 

investeringsvirksomhed eller biologisk omdannelse (landbrug). Særreglen giver virksomhederne ret 

til løbende at regulere en række aktivtyper til dagsværdi. Jeg har valgt at se bort fra denne særregel i 

min behandling af dette speciales problemstilling, dels fordi investerings- og 

landbrugsvirksomheder udgør en relativt lille del af de 38.875 aktieselskaber i Danmark, og dels 

fordi jeg ikke mener, at behandling af ÅRL § 38 vil nuancere konklusionen på speciales 

problemstilling væsentligt.  

  Kendskab til årsregnskabslovens begrebsramme og detailbestemmelser er en forudsætning for 

at kunne forstå, hvorfor virksomheders årsrapporter er udformet, som de er, men ikke for at forstå 

hvordan de faktiske oplysninger i en virksomheds årsrapport dækker kreditmedarbejderes 

informationsbehov ved ansættelse af likvidationsværdier af selskabets anlægsaktiver. Da ÅRL som 

sådan ikke har direkte relevans for besvarelse af specialets problemstilling, er årsregnskabslovens 

begrebsramme og detailbestemmelser ikke behandlet som en selvstændigt del i specialet. Det er 

imidlertid min opfattelse, at et basalt kendskab til årsregnskabslovens begrebsramme og 

detailbestemmelser vil lette forståelsen af såvel problemstillingens udspring som perspektiveringen 

af specialets konklusion. Jeg har derfor valgt kort at redegøre for årsregnskabslovens begrebsramme 

og detailbestemmelser i bilag 2.  

 Pengeinstitutters valg af metode til beregning af kapitalkrav og kreditrisiko har ikke direkte 

relevans for besvarelsen af specialets problemformulering og vil derfor ikke blive behandlet i 

specialet. Det er min vurdering, at et basalt kendskab til metoder for beregning af kapitalkrav og 

kreditrisiko vil lette læserens forståelse, af hvorfor kreditmedarbejdere har forskellige tilgange til 

kreditvurdering. Jeg derfor valgt kort at redegøre for de metoder, pengeinstitutterne kan vælge i 

mellem til beregning af kapitalkrav og kreditrisiko i bilag 3. 



 9 

 Fokus for undersøgelsen af problemformuleringen er, hvordan det enkelte selskabs egen 

årsrapport understøtter kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering af 

likvidationsværdier af aktiver, og koncernregnskaber vil derfor ikke blive behandlet. 

 I specialet vurderes de bogførte værdiers relevans i forhold til kreditmedarbejderes 

informationsbehov ved ansættelse af likvidationsværdier af immaterielle-, materielle- og finansielle 

anlægsaktiver. Pålideligheden/troværdigheden af oplysningerne i selskabers årsrapporter, som er et 

andet fundamentalt kvalitetskrav for oplysningerne i selskabers årsrapporter, vil ikke blive 

behandlet i specialet, fordi det antages, at revisor står inde for, at oplysningerne i selskabers 

årsrapporters er troværdigt repræsenteret. 

1.4 Begrebsdefinitioner 
I mit arbejde med specialet har jeg benyttet mig af en række begreber, som jeg på baggrund af 

blandt andet min uddannelse tillægger en bestemt betydning og værdi. For at sikre en god 

formidling af specialet har jeg valgt at definere og præcisere min forståelse af udvalgte begreber 

løbende, enten i teksten eller i fodnoterne. Alle begrebsdefinitioner og er herudover samlet i 

specialets bilag 1, således at læsere af specialet til enhver tid let kan finde begrebsdefinitionerne. 

1.5 Specialets metode og fremgangsmåde 
Problemstillingens karakter mener jeg lægger op til en explorativ undersøgelse af, hvordan 

oplysningerne i aktieselskabers årsrapporter dækker kreditmedarbejderes informationsbehov ved 

ansættelse af likvidationsværdier af selskabers aktiver, hvilket er i tråd med den hermeneutiske 

metode. Den hermeneutiske metode forklares bedst via et ofte brugt illustrativt eksempel. En person 

skal læse en tekst for første gang. Inden personen går i gang med at læse, har han en viden om 

tekstens emne bl.a. i kraft af sin uddannelse. Han har med andre ord en forforståelse af emnet. Han 

læser og fortolker teksten, hvilket leder til en ny forståelse af emnet. Inden han læser teksten anden 

gang er hans nye forståelse af emnet blevet til en forforståelse af emnet osv. Jeg har i figur 1 

illustreret, hvordan specialets problemformulering besvares med afsæt i et hermeneutisk 

undersøgelsesdesign. 
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Figur 1: Illustration af specialets hermeneutisk inspirerede undersøgelsesdesign 

 
Kilde: Egen figur 

I specialets litteraturstudium redegør jeg for relevante værdiansættelsesmetoder til ansættelse af 

aktivers likvidationsværdi, og ud fra modellerne udleder jeg kreditmedarbejderes 

informationsbehov i forhold til ansættelse af likvidationsværdier på selskabers aktiver ud fra 

oplysninger i selskabers årsrapporter. Ud fra den forståelse jeg opnår om problemstillingen via 

litteraturstudiet, undersøger jeg, hvorvidt selskabers årsrapporter opfylder kreditmedarbejderes 

antagne informationsbehov i forhold til estimering af likvidationsværdier på selskabers 

anlægsaktiver via en analyse af en række aktieselskabers årsrapporter. Det undersøges også, om de 

bogførte værdier på immaterielle-, materielle-, og finansielle anlægsaktiver er relevante for 

kreditmedarbejderes ansættelse likvidationsværdier af anlægsaktiver og hvorvidt de bogførte 

værdier reflektere likvidationsværdien på aktiverne. Ud fra analysen foretages en midlertidig  

konklusion på specialets problemformulering, som bruges til at udforme en spørgeguides 

undersøgelsesspørgsmål til brug ved interview af kreditmedarbejdere og en kurator. Ud fra den 

forståelse af problemformuleringen jeg opnår via analysen udarbejder jeg således en spørgeguide til 

interviews med først kreditmedarbejdere og siden en kurator med henblik på at udfordre de i 

analysen udledte konklusioner. På baggrund af den forståelse jeg opnår via interviewene, foretager 

ljeg en endelig konklusion på specialets problemformulering. 
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1.5.1 Specialet kvalitetssikring 

Det vigtigste kvalitetskrav i hermeneutisk fortolkning er validitet, hvorved menes, om resultaterne 

af undersøgelsen er gyldige (Nygaard 2012:96). Validiteten i specialet opnås ved løbende at 

redegøre og argumentere for mit valg af teorier og min måde at undersøge problemformuleringen 

på. Om specialets konklusioner i sidste ende er valide vil således, pga. det videnskabsteoretiske 

udgangspunkt, bero på en vurdering fra kreditmedarbejdere i pengeinstitutter, fagfæller og læsere af 

specialet. I forhold til interviews drejer validiteten sig om, hvorvidt interviewpersonernes 

besvarelser er troværdige, og om kvaliteten af interviewprocessen er god (Kvale, Brinkmann 

2009:275). For at sikre validiteten i en hermeneutisk fortolkning skal forskeren tydeliggøre sin 

forforståelse for at synliggøre det subjekt, forskeren er og løbende redegøre og argumentere for 

hvert skridt i forskningsprocessen (Nygaard 2012:96). Kvaliteten af interviewprocessen har jeg søgt 

at sikre ved at udarbejde en interviewguide på baggrund af et litteraturstudium og en analyse af, 

hvordan oplysningerne i selskabers årsrapporter understøtter kreditmedarbejderes 

informationsbehov i forhold til estimering af likvidationsværdier af et selskabs anlægsaktiver. 

Validiteten i forhold til udarbejdelsen af interviewguiden beror på, om undersøgelsens teoretiske 

forudsætninger, som jeg redegør for i kapitel 2, og logikken i overgangen fra teori til 

undersøgelsesspørgsmål, som jeg redegøre for i kapitel 3, er holdbare (Kvale, Brinkmann 

2009:275). Overgangen fra teori til undersøgelsesspørgsmål er etableret ved først at redegøre for de 

informationsbehov, en kreditmedarbejder har ved estimering af likvidationsværdier på aktiver 

(kapitel 2), og dernæst en vurdering af hvordan et selskabers årsrapporter understøtter 

kreditmedarbejderens informationsbehov ved estimering af likvidationsværdier af en virksomheds 

anlægsaktiver (kapitel 3), ud fra hvilken undersøgelsesspørgsmålene blev formuleret. 

 Troværdigheden af interviewpersonernes besvarelser er baseret på interviewpersonernes viden 

om specialets problemstilling og styrken og gyldigheden af deres argumentation. 

Kreditmedarbejderne, der er højtstående erfarne kreditmedarbejdere, som arbejder specifikt med 

kreditvurdering og værdiansættelse af virksomheders aktiver i en af Danmarks største banker. Den 

interviewede advokat er en anerkendt kurator med omfattende viden om insolvensret og mange års 

erfaring med værdiansættelse og afhændelse af konkursramte virksomheders aktiver. 

Interviewpersonerne har med andre ord den viden og erfaring, som er nødvendig for at kunne 

besvare undersøgelsesspørgsmålene troværdigt. For at sikre mig at interviewpersonernes 

argumenter er stærke og gyldige, vurderede jeg løbende validiteten af interviewpersonernes 

besvarelser under interviewene. I de tilfælde, hvor jeg ikke mente, at interviewpersonenes 
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argumenter var tilstrækkeligt fyldestgørende, spurgte jeg yderligere ind til besvarelserne som 

efterfølgende blev uddybet.  

 Reliabilitet henviser i kvantitativ forskning til, om en undersøgelse kan gentages med det 

samme resultat, hvis en anden forsker laver undersøgelsen. Denne forståelse af reliabilitet giver 

ikke mening i forhold til kvalitative undersøgelser, fordi min forforståelse af problemstillingen 

adskiller sig fra andre studerendes/forskeres forforståelse, og det medfører, at vores fortolkninger af 

interviewene må antages at være forskellige. Reliabiliteten skal i forbindelse med kvalitative 

undersøgelser i stedet forstås i betydningen pålidelig. Reliabilitet i et interview vedrører 

interviewenes pålidelighed samt konsistensen og troværdigheden af de resultater, interviewet 

frembringer (Kvale, Brinkmann 2009:271).  

 Generaliserbarhed henviser i kvantitativ forskning til, om resultaterne af forskningen kan sige 

noget generelt om fænomenet, der undersøges. Man kan ikke på samme måde generalisere ud fra 

kvalitativ forskning, men via en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra en 

undersøgelse kan være brugbare i andre sammenhænge, kan man opnå det, Steiner Kvale kalder 

”analytisk generalisering”: ”(V)ed at specificere den tilgrundliggende dokumentation og 

eksplicitere argumenterne kan forskeren give læserne mulighed for at vurdere holdbarheden af 

generaliseringspåstanden” (Kvale, Brinkmann 2009:289). Specialets generaliserbarhed opnås altså 

ved, at jeg argumenterer for generaliteten af mine konklusioner, og læserne ud fra mine argumenter 

selv kan vurdere holdbarheden af de fremsatte generaliseringspåstande. 

1.6 Opgavestruktur  
Figur 2: Specialets stuktur 

 
 

2 Relevante metoder til værdiansættelse af aktiver 
Formålet med kapitlet er dels at redegøre for den eksisterende viden omkring værdiansættelse af 

aktiver, og dels at udlede hvilke oplysninger kreditmedarbejdere har behov for ved værdiansættelse 

af aktiver. Kapitlet fungerer derfor som forstudie til analyserne i kapitel 3 og 4. 
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 Værdiansættelsesmodeller kan overordnet inddeles i fire hovedgrupper: aktivbaserede 

modeller, nutidsværdimodeller, relative modeller og optionsmodeller, jf. figur 3, (Damodaran 

2012:926, Petersen, Plenborg 2012:210). Det ses af figur 3 nedenfor, at likvidationsværdimodeller 

er en undergruppe til aktivbaserede værdiansættelsesmodeller. Reelt er de aktivbaserede 

værdiansættelsesmodeller, og herunder likvidationsværdimodellen9, ikke uafhængige modeller, 

fordi de bygger på værdiansættelse via enten nutidsværdimodeller, relative modeller eller 

optionsmodeller (Damodaran 2012:22). Optionsværdiansættelsesmodeller benyttes sjældent i 

praksis, fordi modellerne er meget komplekse og kræver meget og detaljeret data for at kunne 

benyttes (Petersen, Plenborg 2012:212). På grund af den begrænsede brug af optionsmodeller i 

praksis vil jeg se bort fra denne type i specialet. I praksis vil værdiansættelse af aktiver altså basere 

sig på nutidsværdimodeller (absolutte modeller) eller relative modeller (Sørensen 2009:25).  

Figur 3: Typer af værdiansættelsesmodeller 

 
Kilde:  Damodaran 2012:926. 

Opdelingen i absolutte og relative værdiansættelsesmodeller er ud fra et teoretisk synspunkt 

dækkende, men jeg mener ikke, opdelingen er optimal i forhold til besvarelse af specialets 

                                                
9 I den amerikanske økonomiske litteratur benyttes begrebet likvidationsværdi mere bredt end den juridiske definition, 
vi benytter i Danmark. Jeg har bl.a. derfor valgt ikke at sondre mellem begreberne realisationsværdi og 
likvidationsværdi i specialet. En anden grund til at jeg har valgt ikke at sondre mellem de to begreber er, at jeg mener at 
kreditmedarbejderes informationsbehov er det samme hvad enten de estimere en likvidationsværdi eller en 
realisationsværdi. Det bør dog bemærkes, at realisationsværdien må antages at være lavere end likvidationsværdien, 
fordi salget er mere forceret. 
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problemformulering, fordi den ikke italesætter de perspektiver, som er nødvendige for 

kreditmedarbejdere at forholde sig til ved ansættelse af likvidationsværdier. Likvidationsværdien af 

et aktiv defineres i dette speciale som den forcerede salgspris på et aktiv fratrukket medgåede 

salgsomkostninger. Ved likvidation af en virksomheds aktiver afhænger prisen, som kurator kan 

opnå ved salg af et givent aktiv, i sidste ende af, hvor meget interesserede købere er villige til at 

betale for aktivet. Jeg mener på denne baggrund, at kreditmedarbejderen ved estimering af 

likvidationsværdier af aktiver bør fokusere på, hvilken pris købere er villige til at betale for et 

givent aktiv, og jeg har derfor valgt at benytte en alternativ, men også udbredt opdeling i 

hovedgrupperne: omkostnings-, markeds- og indkomstmetoder (King 2002:75ff., Wirtz 2012:40, 

Karnøe 2008:345). I realiteten er indkomstmetoden en absolut værdiansættelsesmetode mens 

omkostnings- og markedsmetoden er relative værdiansættelsesmetoder, og den valgte opdeling er 

derfor forenelig med opdelingen i figur 3.  

 Jeg vil i de følgende afsnit redegøre for de tre typer værdiansættelsesmetoder, og hvordan 

metoderne tilpasses til den konkrete kontekst for kreditmedarbejderes estimering af 

likvidationsværdier.  

2.1 Værdiansættelse af aktiver via markedsmetoden 
Værdiansættelse af aktiver via markedsmetoden er baseret på sammenligning af transaktionspriser 

for sammenlignelige aktiver. Det underliggende rationale er, at en potentiel køber ikke vil betale 

mere, end hvad sammenlignelige aktiver kan købes til i de relevante markeder (Karnøe 2008:345).  

 Forudsætningen for at anvende markedsmetoden er, at der er et aktivt marked for 

sammenlignelige aktiver og et tilstrækkeligt antal transaktioner. Det er væsentligt at være 

opmærksom på, at det er meget få aktiver, der er identiske10, og at det derfor i første omgang er 

væsentligt ved brug af markedsmetoden at identificere relevante markeder for sammenlignelige 

aktiver (King 2002:108). Når det relevante marked er identificeret, skal kreditmedarbejderen 

vurdere, hvor dybt det relevante marked er. Dybden af et marked er et udtryk for, hvor ofte der 

foretages transaktioner på markedet. Mange transaktioner i det relevante marked øger 

sandsynligheden for, at et aktiv der har samme karakteristika som aktivet, der værdiansættes, er 

blevet solgt på markedet, og pålideligheden af værdiansættelsen øges derfor tilsvarende (ibid:109). 

Da aktiverne, der sammenlignes, sjældent er identiske, er det nødvendigt for kreditmedarbejdere der 

benytter markedsmetoden at klarlægge, hvordan aktivet der værdiansættes adskiller sig fra aktiver, 

                                                
10 Visse finansielle aktiver er identiske, og det er derfor muligt nøjagtigt at finde det relevante marked for disse aktiver. 
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som er blevet handlet, og derefter korrigere transaktionsprisen på baggrund af forskellene 

(ibid:111).  

2.1.1 Informationsbehov ved værdiansættelse via markedsmetoden 

Markedsmodellen er, som jeg har redegjort for ovenfor, ikke en matematisk værdiansættelsesmodel, 

hvor input er defineret af modellen. Hvilke oplysninger en kreditmedarbejder konkret har behov for 

i forbindelse med værdiansættelse af et aktiver afhænger i høj grad af, hvilken type aktiv det er, 

men generelt kan kreditmedarbejderens informationsbehov opdeles i to: (1) oplysninger om aktivets 

brugsmuligheder som sætter kreditmedarbejderen i stand til at identificere relevante markeder og 

konkrete transaktionspriser for sammenlignelige aktiver; (2) oplysninger om hvilke forskelle der er 

mellem aktivet, der værdiansættes og sammenlignelige aktiver, således at kreditmedarbejderen kan 

korrigere identificerede transaktionspriser for forskellene. Eksempler på relevante oplysninger til 

korrektion af identificerede transaktionspriser er aktivets alder, aktivets restlevetid og aktivets 

ydeevne. 

2.2 Værdiansættelse af aktiver via indkomstmetoden 
Indkomstmetoden er, som nævnt, en absolut værdiansættelsesmetode, hvilket vil sige, at værdien af 

et aktiv estimeres på basis af de forventede fremtidige pengestrømme. Det underliggende rationale 

for metoden er, at potentielle købere ikke vil betale mere for et aktiv end den tilbagediskonterede 

værdi af de fremtidige nettopengestrømme, som aktivet forventes at kunne generere (Karnøe 

2008:346). Der er flere forskellige varianter af indkomstmetoden, men de bygger alle på 

rationalerne bag Discounted Cash Flow metoden (DFC). Formlen for DFC-modellen tilpasset til 

værdiansættelse af et aktiv ses nedenfor i formel 1. 

Formel 1: DFC-modellen tilpasset til estimering af et aktivs værdi 

!"#$%&!!"#$%&'æ!"# = !∑ !"##$%"&'"(#)ø!!"!
(1+ !"#!$#"%&'()*+(%+)! 

Kilde:  Ross, Westerfield & Jordan 2008:150. 

Fokus ved ansættelse af aktivers værdi via indkomstmetoden bør, som tidligere nævnt, være på, 

hvor meget potentielle købere af et aktiv er villige til at betale for aktivet. Ved værdiansættelse via 

omkostnings- eller markedsmetoden er det ikke nødvendigt for kreditmedarbejdere at sætte sig i 

potentielle køberes sted, fordi værdiansættelsen knytter sig direkte til selve aktivet. Ved brug af 

indkomstmetoden er kreditmedarbejdere i modsætning hertil nødt til at vurdere, hvilke 

brugsmuligheder aktivet har, hvilke virksomheder der potentielt vil være interesseret i at købe 
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aktivet, og hvordan potentielle køberes nettopengestrømme ved brug af aktivet kan forventes at 

blive. Kreditmedarbejderen bør med andre ord principielt anskue værdiansættelsen fra potentielle 

køberes synsvinkel, hvorfra købet af et aktiv repræsenterer en investering. Jeg har derfor valgt at 

redegøre for indkomstmodellen set fra købers synsvinkel via Net Present Value modellen (NPV), 

som bygger videre på princippet i DFC metoden. Den potentielle købervirksomheds NPV af en 

investering i et aktiv er lig nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme genereret af 

aktivet, tilbagediskonteret med investeringens kalkulationsrente (DCF-metoden) og fratrukket 

købssummen af aktivet  (Brealey, Myers & Marcus 2009:225). 

2.2.1.1 Nettopengestrømme 

Estimering af nettopengestrømme for et investeringsprojekt fremstilles i lærebøger ofte som en 

simpel budgetopgave, hvor købet af et aktiv indføres i periode 0, og omsætningen, som genereres af 

aktivet, og de dertil medgåede omkostninger, indføres i budgettet i de efterfølgende perioder. I 

praksis er denne budgettering ikke nok, fordi investeringsprojektet ikke er uafhængig af købers 

øvrige aktiviteter. I praksis er køber derfor nødt til at udregne de ekstra nettopengestrømme, som 

gennemførelse af investeringsprojektet vil medføre i forhold til, hvis projektet ikke blev gennemført  

(Brealey, Myers & Marcus 2009:260). Den primære forskel på de forskellige indkomstmodeller 

skal primært findes i, hvordan indkomsten eller nettopengestrømmene defineres.  

2.2.1.2 Kalkulationsrente - CAPM 

Efter at have estimeret størrelsen og timingen af nettopengestrømmene genereret fra aktivet skal 

investeringens kalkulationsrente estimeres. Kalkulationsrenten skal dække den offeromkostning, 

som en potentiel købervirksomheds ejere lider ved at binde penge i aktivet frem for at investere de 

samme penge på kapitalmarkederne. Det forventede afkast på kapitalmarkederne udregnes via 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), hvor investorer ved at holde en tilstrækkelig bred portefølje 

af aktier (markedsporteføljen) belønnes for at bære den systematiske risiko (β) men ikke den 

usystematiske risiko, som kan diversificeres væk. Ifølge CAPM udregnes det afkast, som investorer 

kræver af deres investering på følgende måde: 

Formel 2: Capital Asset Pricing Model 

!! = !! + !! ∗ (!! − !!) 
Kilde:  Petersen, Plenborg 2012:249. 
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I formel 2 er re investorenes krævede afkast af egenkapitalen, rf er den risikofri rente, βe er den 

systematiske risiko af egenkapitalen, rm er det forventede afkast på markedsporteføljen, og (rm – rf) 

er markedsporteføljens risikopræmie (Petersen, Plenborg 2012:249). Den risikofri rente, som indgår 

i CAPM, er et udtryk for, hvor stort et afkast investorer kan opnå uden at påtage sig risiko 

(Petersen, Plenborg 2012:249). I praksis benytter man i Danmark den effektive rente på likvide 

tiårige danske statsobligationer som proxy for den risikofri rente (Sørensen 2009:51). Som proxy 

for markedsporteføljen vil man i Danmark typisk benytte Københavns Fondsbørs Totalindeks 

(OMXC), fordi det er et bredt aktieindeks med danske aktier. Ved at investere i markedsporteføljen 

diversificerer man usystematisk risiko væk, således at kun den systematiske risiko er tilbage. Det er 

kun den systematiske risiko β, som investorer får en risikopræmie for at påtage sig.  

2.2.1.3 Beta 

For at kunne bestemme afkastkravet på et investeringsprojekt via CAPM er det nødvendigt at 

estimere investeringsprojektets beta. Et investeringsprojekts beta kan defineres som følsomheden af 

et investeringsprojekts afkast i forhold til markedsporteføljens afkast. Hvis investeringsprojektet 

skal indgå i selskabets normale drift, vil den systematiske risiko ved den hidtidige drift af selskabet 

i almindelighed kunne bruges som proxy for investeringsprojektets beta. Betaer for børsnoterede 

virksomheder kan findes f.eks. hos euroinvestor.dk for danske virksomheder og finance.yahoo.com 

for amerikanske virksomheder. I tilfælde hvor selskabet ikke er børsnoteret, eller hvor selskabets 

aktie er illikvid, kan kreditmedarbejderen benytte betaer fra sammenlignelige  virksomheder. For 

projekter hvis risiko er større eller mindre end risikoen ved selskabets normale drift er selskabets 

egen beta ikke en god proxy for investeringsprojektet og bør ikke benyttes. Der er ingen faste 

modeller til estimering af et projekts beta, men på samme måde som man kan benytte 

sammenlignelige virksomheders betaer som benchmark ved illikvide aktier, kan man identificere 

virksomheder, hvis forretning udelukkende bygger på tilsvarende projekter og benytte deres betaer 

som benchmark  (Ross, Westerfield & Jordan 2008:499).  

 Et aktivs beta er et udtryk for den systematiske risiko forbundet med investering i aktivet, og 

man skal derfor vurdere, i hvilket omfang ændringer i makroøkonomiske forhold påvirker aktivets 

nettopengestrømme i forhold til markedsporteføljens pengestrømme. De pengestrømmene der 

indgår i en investeringskalkule er nettopengestrømme. Dvs. at den omsætning investeringen 

genererer, og de omkostninger der er forbundet med investeringsprojektet indgår i 

investeringskalkulen. Hvis aktivet der værdiansættes benyttes til at producere essentielle varer, som 

forbrugere har behov for uanset deres økonomiske situation, vil aktivets omsætning ikke påvirkes 
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væsentligt af ændringer i makroøkonomiske forhold, og aktivet har en relativt lav beta. Hvis aktivet 

der værdiansættes benyttes til at producere f.eks. luksusvarer, vil aktivets omsætning i høj grad 

blive påvirket af ændringer i makroøkonomiske forhold, og aktivet vil derfor have en relativt høj 

beta  (Brealey, Myers & Marcus 2009:355). I tilfælde hvor en investerings omsætning påvirkes 

væsentligt af ændringer i makroøkonomiske forhold, kan investeringens omkostningsstruktur 

påvirke investeringens nettopengestrømme yderligere, således at effekten af ændringer i 

makroøkonomiske forhold på investeringens nettopengestrømme forstærkes, og den systematiske 

risiko således er større. Når andelen af faste omkostninger forbundet med drift af et 

investeringsaktiv er høj (lav) stiger (falder) den gennemsnitlige omkostning pr. enhed, der 

produceres, når omsætningen falder (stiger) og effekten på investeringens nettopengestrømme for 

perioden forstærkes dermed negativt (positivt). Med andre ord forstærker en høj operationelt gearet 

investering effekten af ændringer i makroøkonomiske forhold og medfører dermed en relativ høj 

systematisk risiko/beta. 

2.2.2 Informationsbehov ved værdiansættelse via indkomstmetoden 

Kreditmedarbejderes informationsbehov ved værdiansættelse af aktiver via indkomstmetoden kan 

overordnet opdeles i: (1) oplysninger der muliggør estimering af aktivets nettopengestrømme og (2) 

oplysninger der muliggør estimering af kalkulationsrenten.  

 De overordnede informationsbehov kan opdeles i følgende underliggende informationsbehov: 

(1) Identifikation og beskrivelse af aktivet, der muliggør fastsættelse af aktivets brugsmuligheder og 

dermed identifikation af potentielle købere til aktivet. På baggrund af identifikation af potentielle 

købere, aktivets brugsmuligheder og kreditmedarbejderens erfaring og viden kan de potentielle 

køberes forventede nettopengestrømme estimeres, (2) oplysninger om aktivets økonomiske 

restlevetid til fastsættelse af investeringshorisonten, (3) oplysninger omkring aktivets stand til 

vurdering af vedligeholdelsesomkostninger og dermed nettopengestrømme, (4) oplysninger om 

branche til fastsættelse af en relevant beta, (5) oplysninger om hvilke produkter eller tjenesteydelser 

aktivet producerer til fastsættelse af beta, (6) oplysninger omkring aktivets omkostningsstruktur ved 

drift. 

2.3 Værdiansættelse af aktiver via omkostningsmetoden 
Ved værdiansættelse af aktiver via omkostningsmetoden opgøres det, hvor meget det vil koste at 

substituere et givent aktiv med et andet tilsvarende aktiv. Det underliggende rationale for 
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omkostningsmetoden er, at en potentiel køber ikke vil betale mere, end hvad det ville koste at 

genanskaffe eller genproducere aktivet (Karnøe 2008:356).  

 Et aktiv kan substitueres enten ved at købe et tilsvarende aktiv til genanskaffelsespris eller ved 

at producere et identisk aktiv til genproduktionspris (Karnøe 2008:356, King 2002:87). Selvom der 

således i teorien er to tilgange til værdiansættelse via omkostningsmetoden, mener jeg det kun er 

genanskaffelsesprisen, som er relevant ved værdiansættelse af aktiver ud fra omkostningsmodellen i 

forhold til specialets problemformulering, fordi en rationel køber ikke vil købe (eller producere) et 

identisk aktiv, hvis det er muligt at købe et tilsvarende aktiv, der opfylder købers behov og samtidig 

medfører lavere produktionsomkostninger fremadrettet11 (King 2002:86-87).  

 Værdiansættelsen af et aktiv på baggrund af genanskaffelsesprisen forudsætter identifikation 

og estimering af relevante omkostninger, som skal indgå i estimatet af aktivets værdi. 

Udgangspunktet for værdiansættelse via genanskaffelsesprisen er omkostningen forbundet med køb 

af et tilsvarende aktiv. Omkostningen forbundet med køb af et tilsvarende nyt aktiv korrigeres 

efterfølgende således at værdiansættelsen tager højde for det værdiansatte aktivs mindre værdi 

(Wirtz 2012:41, King 2002:78). Den mindre værdi, som aktivet der værdiansættes har i forhold til 

et nyt tilsvarende aktiv, kan henføres til aktivets højere omkostninger til vedligeholdelse, lavere 

nytteværdi/ydeevne, kortere restlevetid og eventuelt ændrede forudsætninger i markedet for 

afsætning af de varer, aktivet producerer (King 2002:78).  

2.3.1 Informationsbehov ved værdiansættelse via omkostningsmetoden 

Informationsbehovet ved brug af genanskaffelsesmetoden kan opdeles to dele: 1) informationer der 

muligør fastsættelse af prisen for et tilsvarende nyt aktiv og 2) informationer om faktorer som gør, 

at aktivet har mistet værdi i forhold til et tilsvarende nyt aktiv.  

 Jeg har på baggrund af ovenstående identificerede følgende informationsbehov: (1) 

identifikation og beskrivelse af aktivet som muliggør fastsættelse af købsprisen på et tilsvarende nyt 

aktiv (King 2002:77), (2) oplysninger om aktivets stand og forventede omkostninger til 

vedligeholdelse fremadrettet (King 2002:79), (3) oplysninger omkring aktivets ydeevne som 

muliggør estimering af aktivets lavere ydeevne i forhold til tilsvarende nye aktiver (King 2002:79) 

og (4) oplysninger om aktivets alder som muliggør vurdering af aktivets funktionsmæssige 

forældelse og restlevetiden af aktivet (King 2002:80)  

                                                
11 I praksis benyttes genproduktionsprisen kun af forsikringsselskaber til at estimere en passende erstatning på aktiver, 
der er blevet beskadiget, men kan repareres. Forsikringsselskaber benytter genproduktionsprisen fordi de kun er 
forpligtet til at stille en skadelidt lige så godt, som han var før skaden (King 2002:86-87). 
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2.4 Tilpasning af værdiansættelsesmetoder til estimering af likvidationsværdier 
Ved et likvidationssalg af et selskabs aktiver i forbindelse med selskabets konkurs, er der en række 

faktorer, der påvirker såvel salgsprisen som salgsomkostningerne på de enkelte aktiver, og 

kreditmedarbejderne skal derfor tilpasse deres værdiansættelse i forhold til disse faktorer. Formålet 

med de efterfølgende afsnit er at redegøre for de væsentligste faktorer, som påvirker salgspris og -

omkostninger på et anlægsaktiv ved tvangssalg.  

2.4.1 Salgsprocessen ved realisation af et konkursbos aktiver 

Når skifteretten har afsagt konkursdekret12  over et selskab, overgår selskabets aktiver til et 

konkursbo, som bestyres af en kurator udnævnt af skifteretten. Kurator skal realisere alle selskabets 

aktiver. Realiseringen af selskabets aktiver kan ske via en rekonstruktion eller frasalg af selskabets 

aktiver i større eller mindre bider. I yderste konsekvens sælges selskabets aktiver stykvis. Kurator 

skal tilgodese alle selskabets kreditorer og skal derfor søge at opnå det højest mulige provenu ved 

salg af selskabets aktiver (Mukherjee, Astrup 2008).  

 Kurator bestemmer selv, hvordan boet skal sælge ikke-pantsatte aktiver, men kurator bør 

foretage alle rimelige foranstaltninger for at opnå den højeste pris. Den højeste pris opnås f.eks. ved 

at indhente flere tilbud på de enkelte aktiver, ved avertering eller ved at søge bistand fra sagkyndige 

(Ørgaard, Petersen 2010:756ff.). Kurator sælger pantsatte aktiver i samarbejde med panthaveren, 

som skal godkende salgssummen. Panthaveren betaler et salgshonorar til konkursboet efter aftale 

med kurator, således at salgsomkostningerne ikke belaster de øvrige kreditorer. Salgshonoraret 

indgår som et aktiv i konkursboet (Paulsen 2013).  

 Det kan være nødvendigt for kurator at søge bistand fra fagkyndige i forhold til 

værdiansættelse af specifikke aktivtyper. Fagkyndiges vederlag betales af boet, jf. konkursloven § 

110, og selve vederlaget påvirker således likvidationsværdien af et givent aktiv i negativ retning. 

Kurators vederlag og dermed salgsomkostningerne ved likvidation af boets aktiver afhænger i 

praksis af kurators tidsforbrug (Paulsen 2013).  

2.4.2 Markeder og markedsstrukturers indflydelse på aktivers salgspriser 

Et aktivs likviditetsværdi påvirkes af markedsstrukturen på det marked, som kurator vælger at sælge 

boets aktiver på. Et marked består af alle faktiske og potentielle køber og sælgere af et givent aktiv. 

Markedsstrukturen er det konkurrencemæssige miljø, som købere og sælgere af et givent aktiv 

                                                
12 Skifterettens afgørelse af at en insolvent skyldners bo, dvs. dennes formue, tages under konkursbehandling (Sø- og 
handelsretten, domstol.dk). 
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agerer i. Elementerne der definerer en markedsstruktur er: (1) antallet og størrelsen af købere og 

sælgere af et givent aktiv, (2) typen af aktiver som handles, (3) adgangs- og udgangsbarrierer13 i 

markedet, (4) købers og sælgers viden om priser og omkostninger og (5) efterspørgsels- og 

udbudsbetingelser (Salvatore 2007:330). 

2.4.3 Betydningen af markedets likviditet ved likvidationssalg 

Omsætteligheden på de markeder som det konkursramte selskabs aktiver sælges på har stor 

betydning for den salgspris, som kurator kan opnå for aktiverne. Graden af omsættelighed på et 

marked betegnes også som markedets likviditet. Et likvidt marked defineres som et marked, hvor 

købere og sælgere hurtigt kan foretage store transaktioner, uden at det påvirker priserne i væsentlig 

grad (Allen, Gale 1994:934). I illikvide markeder er der ikke nødvendigvis købere til de aktiver, 

som sættes til salg, og salgsprocessen kan derfor tage lang tid og resultere i, at aktiver sælges til en 

pris, der er lavere end aktivets reelle værdi.  

 Det enkelte aktivs brugsmuligheder har betydning for hvor mange og hvilke potentielle købere, 

der er til aktivet. Aktiver er typisk meget specialiserede, og de sælges derfor med en høj 

sandsynlighed til købere, som vil benytte aktiverne på samme måde som det konkursramte selskab 

(Shleifer, Vishny 1992:1344). Købere af et konkursbos aktiver vil derfor typisk være enten 

konkurrerende branchevirksomheder eller andre investorer, som vil benytte aktivet på samme måde 

som det konkursramte selskab. Potentielle køberes forventede pengestrømme og kalkulationsrente  

afgør værdien et givent aktiv har for den enkelte potentielle køber. Konkurrerende 

branchevirksomheder kan generere større nettopengestrømme ved brug af aktivet end andre 

investorer, dels fordi branchevirksomheder kan generere større omsætning ved bedre udnyttelse af 

aktivet, og dels fordi andre investorer har større omkostninger til opstart af produktion, ansættelse 

af medarbejdere, etablering af kundebase osv. (ibid:1348).  

 Det viser sig imidlertid, at årsagen til likvidationen er af stor betydning for, hvem der faktisk 

køber aktivet. Konkurrerende branchevirksomheder værdiansætter typisk det konkursramte selskabs 

aktiver højere end andre investorer, og de er derfor umilddelbart de oplagte købere til den 

konkursramte selskabs aktiver. Hvis årsagen til at selskabet har likviditetsproblemer er, at branchen 

er økonomisk presset, eller at samfundsøkonomien er dårlig, er det sandsynligt, at de øvrige 

branchevirksomheder også har likviditetsproblemer på det tidspunkt, hvor det konkursramte 

selskabs aktiver sættes til salg. I de tilfælde hvor branchevirksomhederne selv har 

                                                
13 Et udtryk for hvor vanskeligt eller omkostningsfuldt det er for nye virksomheder at komme ind på et marked, og hvor 
vanskeligt eller omkostningsfyldt det er at forlade et marked. 
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likviditetsproblemer, er det ikke sandsynligt, at de selv kan rejse kapital til at købe det 

konkursramte selskabs aktiver på trods af, at nutidsværdien af nettopengestrømmene genereret fra 

aktivet overstiger købsprisen på aktivet. Når de konkurrerende branchevirksomheder ikke kan købe 

det konkursramte selskabs aktiver, sælges aktiverne til andre investorer, som har en lavere 

reservationspris og derfor ikke er villige til at betale kapitalværdien af aktivet ved optimal 

udnyttelse (Shleifer, Vishny 1992:1344). Forskellen mellem branchevirksomheders nutidsværdi af 

et aktiv og den faktiske likvidationspris betegnes af Shleifer og Vishny som aktivets illikviditet. Det 

er den underliggende årsag til et selskabs likviditetsproblemer, der afgør størrelsen af et aktivs 

illikviditet. Hvis årsagen til at et selskab har likviditetsproblemer og er nødt til at sælge sine aktiver 

kan henføres til virksomhedsspecifikke forhold i modsætning til branche- eller 

samfundsøkonomiske forhold, vil aktivet kunne sælges til branchevirksomhedernes reservationspris 

forudsat at branchevirksomhederne ikke af andre årsager har kapitalproblemer (ibid:1355).  

2.4.4 Betydningen af købers og sælgers forhandlingsstyrke ved realisationssalg 

Et konkursbos aktiver sælges på brugtmarkeder. Selv på meget likvide brugtmarkeder kan det være 

vanskeligt for såvel købere som sælgere at finde frem til relevante benchmarkpriser, især på 

specialiserede aktiver. Salgsprisen på et aktiv afhænger derfor i høj grad af henholdsvis købers og 

sælgers forhandlingsstyrke. Overordnet set kan man sige, at motiverede sælgere er mere villige til at 

acceptere en lav salgspris, og motiverede købere er mere villige til at acceptere en høj salgspris 

(Pulvino 1998:943). Købers og sælgers forhandlingsstyrke er baseret på deres viden om modparten, 

og forhandlingsspillet kan være yderst komplekst. Købers forhandlingsstyrke ligger i, at han ved, at 

konkursboet er nødt til at sælge aktivet for at kunne skaffe penge til det konkursramte selskabs 

kreditorer. I tilfælde hvor der udbydes mange tilsvarende aktiver, kan køber presse salgsprisen. 

Kurators forhandlingsstyrke ligger i, at det kun er kurator, som ved hvor mange potentielle købere, 

der er interesseret i at købe et givent aktiv, og hvor meget de andre potentielle købere vil betale for 

aktivet. For kurator gælder det derfor om at få signaleret, at der er flere købere (Paulsen 2013). I 

nogle tilfælde finder kurator også ud af, at køber har brug for aktivet, der sælges, og derfor kan 

presse prisen op (ibid).  

3 Analyse af årsrapporters informationsværdi 
Jeg har i kapitel 2 redegjort for kreditmedarbejderes informationsbehov i forbindelse med 

ansættelse af likvidationsværdier på selskabers anlægsaktiver via gængse værdiansættelsesmetoder. 

Formålet med kapitel 3 er at analysere, i hvilket omfang oplysningerne i selskabers årsrapporter 
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muliggør værdiansættelse af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver via henholdsvis 

markeds-, omkostnings- og indkomstmetoden, og i hvilket omfang de bogførte værdier i et 

selskabers årsrapporter er relevante og troværdige. Analysen tager udgangspunkt i konkrete 

årsrapporter som bruges som cases, fra store regnskabsklasse C selskaber. 

 Jeg vil i kapitel 4 efterprøve kapitel 3s konklusioner via interviews med kreditmedarbejdere fra 

Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit samt en kurator fra Dahl Advokatfirma. 

Spørgeguiden til brug ved interviewene er udarbejdet på baggrund af konklusionerne i kapitel 3 ( se 

bilag 7 og 8)  

3.1 Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver (herefter IAA) opdeles i ÅRL i fire hovedgrupper: (1) færdiggjorte 

udviklingsprojekter, herunder koncessioner, patenter, varemærker og lignende rettigheder, der 

stammer fra udviklingsprojekter, (2) erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt 

lignende rettigheder, (3) goodwill og (4) udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for 

immaterielle anlægsaktiver, jf. ÅRL bilag 2, skema 1 og 2, I.  

 ÅRLs opdeling af IAA er relevant i et going concern selskab, fordi opdelingen dækker over 

forskellige målegrundlag i balancen på selskabers årsrapporter. Opdelingen er ikke relevant i et 

konkursbo, fordi det enkelte IAAs værdi ikke afhænger af, om det er udviklet i selskabet eller 

erhvervet fra en anden virksomhed. Det afgørende ved salg af et IAA er, at IAA er identificerbart, 

hvilket vil sige, at aktivet kan udskilles fra konkursboets andre aktiver, og at IAA er under 

konkursboets kontrol, hvilket vil sige, at boet har kontrol over IAAs fremtidige økonomiske fordele, 

jf. IAS 3814, (Karnøe 2008:342-43). I figur 4 illustreres de overvejelser, som kreditmedarbejderen 

bør gøre sig, når han skal afgøre, om et IAA er salgbart. Kun i de tilfælde hvor IAA kan udskilles 

fra de øvrige aktiver, og selskabet har kontrol over aktivets fremtidige økonomiske fordele, f.eks. 

via kontrakter, patenter mv., kan aktivet sælges og indbringe en indtjening til et eventuelt 

konkursbo.  

                                                
14 ÅRLs bestemmelser bygger på IAS 38 (1998) og kan benyttes som fortolkningsgrundlag. Det bør dog bemærkes, at 
ÅRL ikke tillader måling af immaterielle anlægsaktiver efter dagsværdimetoden, som er tilladt for visse immaterielle 
aktiver i IAS 38. 
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Figur 4: Analyseproces til vurdering af, om immaterielle aktiver er salgbare. 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter (Karnøe 2008:343). 

Jeg vil i min analyse af hvordan oplysningerne i selskabers årsrapporter understøtter 

kreditmedarbejderes informationsbehov ved fastsættelse af likvidationsværdier på IAA benytte 

Lindpro A/S’ (herefter Lindpro) årsrapport for 2012 som case. Lindpros årsrapport er udvalgt som 

case, dels fordi jeg mener, at udformningen af årsrapporten er repræsentativ for store selskaber i 

regnskabsklasse C, og dels fordi jeg mener, at værdien af IAA i Lindpros årsrapport er væsentlig i 

forhold til selskabets samlede aktivmasse og således er et afgørende element af et retvisende billede 

af selskabets økonomiske situation. IAA udgør ca. 23% af den bogførte værdi på anlægsaktiver og 

ca. 9% af den bogførte værdi af selskabets samlede aktiver. Lindpros årsrapport for 2012 er forsynet 

med en revisorerklæring uden modifikationer og supplerende oplysninger. Revisorerklæringen er 

afgivet af Jesper Koefoed, som er senior partner og administrerende direktør i KPMG. Årsrapporten 

antages på den baggrund at leve op til alle krav i ÅRL. 

3.1.1 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via markedsmetoden 

International Accounting Standards Board (IASB) anbefaler i IAS 38 et hierarki for de tre 

værdiansættelsesmetoder, præsenteret i kapitel 2, således at markedsmetoden benyttes, hvor det er 

muligt. Som jeg har redegjort for i afsnit 2.2, er markedsmetoden baseret på sammenligning af 

transaktioner på sammenlignelige aktiver i markedet. IAA er ofte meget specialiserede, og der 

findes derfor sjældent et relevant marked for IAA, hvilket medfører, at markedsmetoden sjældent er 

anvendelig til værdiansættelse af IAA (Karnøe 2008:345). Da markedsmetoden i praksis ikke er 

anvendelig til værdiansættelse af IAA, vil informationsbehovet forbundet med brug af 

markedsmetoden ikke blive behandlet yderligere. 
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3.1.2 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via indkomstmetoden  

I de tilfælde hvor markedsmetoden ikke kan anvendes, anbefaler IAS 38, at man benytter 

indkomstmetoden til værdiansættelse af IAA. Ved værdiansættelse af IAA via indkomstmetoden 

har kreditmedarbejderen behov for oplysninger om det enkelte IAAs15 brugsmuligheder, hvorudfra 

potentielle købere kan identificeres og fremtidige nettopengestrømme estimeres, jf. afsnit 2.2.2.  

Figur 5: Anlægsnote Lindpro A/S 

 
Kilde:  Lindpro A/S 2013:22 

Det tætteste man kommer på en identifikation og beskrivelse af selskabets IAA er anlægsnoten, jf. 

figur 5. Som det fremgår af figur 5, udgøres Lindpros IAA af goodwill, rettigheder, software og 

software under opførelse. Ud over anlægsnoten indeholder årsrapporten ingen specifikke 

oplysninger omkring Lindpros IAA. Det er med andre ord  hverken muligt at identificere, hvilke 

IAA der er salgbare eller vurdere, hvordan det enkelte aktiv kan benyttes til frembringelse af 

pengestrømme i andre virksomheder ud fra årsrapportens oplysninger.  

 Kreditmedarbejderen skal ved brug af indkomstmetoden i praksis lave en investeringskalkule 

på det enkelte IAA og har derfor behov for oplysninger omkring det immaterielle anlægsaktivs 

økonomiske restlevetid for at kunne fastsætte investeringshorisonten, jf. afsnit 2.2.2. De 

immaterielle anlægsaktivers økonomiske restlevetid fremgår ikke direkte af årsrapporten, men af 

anvendt regnskabspraksis fremgår det, at:  

                                                
15 I praksis vil man typisk værdiansætte en pengestrømsgenererende enhed, da immaterielle anlægsaktiver typisk 
knytter sig til f.eks. materielle anlægsaktiver. 
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Figur 6: Uddrag af anvendt regnskabspraksis i forhold til restlevetid på immaterielle anlægsaktiver 

 

 
Kilde:  Lindpro A/S 2013:12. 

Af ovenstående figur fremgår det, at årsrapporten indeholder en tilkendegivelse af, hvordan den 

økonomiske levetid for henholdsvis goodwill og færdiggjorte software vurderes af Lindpro. 

Goodwill er karakteriseret ved, at det ikke kan udskilles fra de øvrige aktiver i selskabet og er 

således ikke salgbart, jf. figur 4. Som det fremgår af figur 6, indeholder anvendt regnskabspraksis 

kun en indikation af, at software sædvanligvis vurderes til at have en økonomisk levetid på fem år 

men ingen oplysninger om, hvor gammelt selskabets software reelt er, eller hvor lang den 

økonomiske restlevetid forventes at blive. Af anlægsnoten i figur 5 kan man dog udlede, at 

selskabet har færdigudviklet den software, som Lindpro aktuelt råder over i løbet af regnskabsåret 

2012, og det må antages, at restlevetiden på denne software er ca. 5 år. Der findes ingen oplysninger 

om den økonomiske levetid på de bogførte rettigheder. 

 Kreditmedarbejdere har endvidere behov for oplysninger om aktivets stand til at vurdere, i 

hvilket omfang man ved budgetteringen af fremtidige pengestrømme bør indregne 

vedligeholdelsesomkostninger. Som de fleste der har brugt nyudviklet software har oplevet, må der 

antages at være behov for problemløsning, opdateringer mv. i forbindelse med ibrugtagning og drift 

af ny software, men omfanget afhænger i høj grad af, hvor stort testarbejde mv. der er udført i 

forbindelse med udviklingen (Gelinas, Dull 2008:622). Årsrapporten indeholder ingen oplysninger 

omkring arbejdet med at udvikle software eller de forventede omkostninger til drift af softwaren.  

 Når kreditmedarbejderen har budgetteret de fremtidige nettopengestrømme, som det IAA 

forventes at generere, skal kreditmedarbejderen bestemme aktivets/investeringsprojektets beta til 

beregning af kalkulationsrenten. Et aktivs beta er et udtryk for følsomheden af aktivets afkast i 

forhold til markedsporteføljens afkast, jf. afsnit 2.2.1.3. Da Lindpro ikke er et børsnoteret selskab, 

er det ikke muligt at finde en beta for Lindpro direkte fra f.eks. euroinvestor.dk. Når 

kreditmedarbejderen skal bestemme en beta for et givent IAA, er han derfor nødt til at anvende sine 

analytiske evner og f.eks. benchmarke aktivets beta med betaer fra virksomheder, der udelukkende 

er baseret på tilsvarende projekter, jf. afsnit 2.2.1.3. Varen eller tjenesteydelsen, som det IAA skal 
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benyttes til at producere, har betydning for aktivets beta, jf. 2.2.1.3. Kreditmedarbejdere har derfor 

behov for oplysninger om, hvilken branche selskabet opererer indenfor og i særlig grad hvilke varer 

eller ydelser, som aktivet, der vurderes, producerer. Af ledelsesberetningen for Lindpro fremgår det 

blandt andet, at: 

Figur 7: Uddrag af ledelsesberetningen for Lindpro A/S 

 
Kilde:  Lindpro A/S 2013:4. 

 
Som det fremgår af figur 7, giver oplysningerne i Lindpros ledelsesberetning i nogen grad mulighed 

for at identificere relevante benchmarkvirksomheder, hvis beta kreditmedarbejderen kan tage 

udgangspunkt i ved bestemmelsen af det enkelte IAAs beta. Beskrivelsen af produktporteføljen 

giver yderligere kreditmedarbejderen mulighed for at vurdere, om afsætningen/afkastet af de 

produkter eller ydelser, som det IAA skal producere, er følsomme over for ændringer i økonomien, 

jf. afsnit 2.2.1.3. Det er min vurdering, at erfarne kreditmedarbejdere vil være i stand til at 

bestemme et aktivs beta indenfor et acceptabelt interval ud fra oplysningerne i selskabers 

årsrapporter. 

3.1.3 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via omkostningsmetoden 

I de tilfælde hvor det hverken er muligt at benytte markedsmetoden eller indkomstmetoden, 

anbefaler IAS 38, at man benytter omkostningsmetoden til værdiansættelse af IAA. 

Kreditmedarbejdere har ved værdiansættelse af IAA via omkostningsmetoden behov for 

oplysninger, der muliggør identifikation af en købspris på et tilsvarende aktiv, jf. afsnit 2.3.1. Som 

jeg redegjorde for i afsnit 3.1.2., er det ikke muligt at identificere de enkelte IAA ud fra 

oplysningerne i virksomheders årsrapporter, og det er derfor heller ikke muligt at finde relevante 

købspriser på tilsvarende aktiver, som kan bruges som udgangspunkt for værdiansættelsen. I øvrigt 

er IAA typisk så specialiseret, at det er tvivlsomt, om kreditmedarbejderen ville være i stand til at 

finde købsprisen på et tilsvarende aktiv, selv hvis det var muligt at identificere det enkelte IAA 

(Karnøe 2008:345). Det må antages, at problemet med at finde frem til tilsvarende IAA er årsagen 
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til, at omkostningsmetoden sjældent anvendes i praksis til værdiansættelse af IAA (Karnøe 

2008:356). Da omkostningsmetoden sjældent anvendes i praksis, vil jeg ikke analysere opfyldelsen 

af informationskrav yderligere. 

3.1.4 Bogførte værdiers relevans for kreditmedarbejdere  

Som jeg redegjorde for i de foregående afsnit, er det reelt ikke muligt for kreditmedarbejdere i 

pengeinstitutter at estimere værdierne på et selskabs IAA via de gængse værdiansættelsesmetoder 

ud fra oplysningerne i selskabets årsrapport. Det er derfor relevant at undersøge, i hvilken grad de 

bogførte værdier på IAA i selskabets årsrapport er relevante og troværdige.  

 Relevansen af de bogførte værdier af IAA afhænger af hvilke IAA, der er indregnet i 

selskabets balance og hvilket målegrundlag, som ligger til grund for de bogførte værdier på IAA i 

balancen. Oplysninger om hvilket målegrundlag der benyttes på tidspunktet for første indregning og 

hvilket målegrundlag, der benyttes efterfølgende fremgår af årsrapportens anvendte 

regnskabspraksis. Lindpros anvendte regnskabspraksis for IAA fremgår af figur 8.  

Figur 8: Anvendt regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver i Lindpro A/S 
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Kilde:  Lindpro A/S 2013:12-13. 
 
Af Lindpros anvendte regnskabspraksis, jf. figur 8, fremgår det, at Lindpros goodwill måles til 

kostpris16 med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Som tidligere nævnt kan goodwill 

ikke udskilles fra de øvrige aktiver, og goodwill er derfor ikke salgbare, jf. figur 4, hvilket 

medfører, at likvidationsværdien er 0. Den bogførte værdi af goodwill er med andre ord ikke 

relevant i forhold til estimering af likvidationsværdien på goodwill.  

 Software er ligeledes målt til kostpris på tidspunktet for første indregning og efterfølgende til 

kostpris fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger, jf. figur 8. Af Lindpros anvendte 

regnskabspraksis fremgår det, at softwaren er udviklet eksternt. Det betyder, at kostprisen for 

software er et udtryk for købsprisen på tidspunktet for første indregning, og kostprisen må derfor 

antages at repræsentere markedsværdi17. Intuitivt vil man måske tænke, at kostprisen på tidspunktet 

for første indregning reflekterer softwarens likvidationsværdi, men det vurderer jeg ikke er 

tilfældet. Softwaren må antages at være udviklet specielt til Lindpro, fordi det fremgår af anvendt 

regnskabspraksis, at softwaren afskrives efter færdiggørelse. Software udviklet specielt til Lindpro 

må antages at have begrænset værdi for andre virksomheder, hvilket medfører, at 

likvidationsværdien på softwaren er lav.  

 Afskrivningsperioden på fem år synes rimelig og reflekterer antageligvis softwarens 

økonomiske levetid. Af figur 8 fremgår det, at nedskrivning af software foretages til 

genindvindingsværdi, som er den højeste af et aktivs kapitalværdi og salgsværdi fratrukket 

                                                
16 Kostprisen for et aktiv defineres i ÅRL bilag 1, D, nr. 6 som: ”det beløb, der er ydet i vederlag for aktivet, uanset 
dette er anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet”. 
17 Det bemærkes, at hvis softwaren havde været egenfremstillet, ville kostprisen dække over alle omkostninger, som 
direkte kan henføres til det fremstillede aktiv, inklusiv renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen, og 
som vedrører fremstillingsperioden, jf. ÅRL § 43. 
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forventede omkostninger ved et salg, jf. ÅRL, bilag 1, D, nr. 418. Salgsværdien ansættes teoretisk 

via markedsmetoden, men som jeg redegjorde for i afsnit 3.1.1 er markedsmetoden ikke anvendelig 

i praksis ved værdiansættelse af IAA. En eventuel nedskrivning vil derfor i praksis blive til det 

IAAs kapitalværdi. Kapitalværdien (nytteværdien) udregnes, som det fremgår af figur 8, via 

tilbagediskontering af forventede fremtidige pengestrømme fra den pengestrømsfrembringende 

enhed. Det er yderst sjældent, at selskaber vurderer, at kapitalværdien af et aktiv eller en 

pengestrømsgenererende enhed er lavere end kostprisen med fradrag af afskrivninger, og den 

bogførte værdi vil derfor i praksis næsten altid være kostprisen med fradrag af afskrivninger. Som 

tidligere nævnt må specialudviklet software antages at have en lav likvidationsværdi uanset 

softwarens alder. Den bogførte værdi af Lindpros software ændrer sig som følge af afskrivninger fra 

købspris til 0 i softwarens økonomiske levetid, men likvidationsværdien vil være lav i hele 

perioden, og den bogførte værdi af softwaren reflekterer derfor likvidationsværdien dårligt.  

 I figur 9 nedenfor vises sammenhængen mellem forskellige aktivtyper og de respektive 

regnskabsposters kvalitet. En regnskabsposts kvalitet afhænger af, hvor godt den bogførte værdi 

reflekterer likvidationsværdien på de aktiver, som regnskabsposten indeholder (Petersen, Plenborg 

2012:285). Det fremgår af figur 9, at kvaliteten af IAA er lav, og at den bogførte værdi i 

virksomheders årsrapporter således i lav grad reflekterer likvidationsværdien af de immaterielle 

anlægsaktiver19, hvilket også harmonerer min analyse af Lindpros IAA. 

                                                
18 Det bemærkes, at genindvindingsværdien ikke er defineret korrekt i Lindpros anvendte regnskabspraksis. 
19 Regnskabsposterne i figur 9 er baseret på IFRS rapportering. Reguleringen af immaterielle aktiver er i IFRS reguleret 
af IAS 38. Forskellene mellem IFRS og ÅRL er i praksis begrænsede, og det er min vurdering, at kvaliteten af 
regnskabsposterne for immaterielle aktiver er den samme for ÅRL som for IFRS. Forskellene mellem ÅRL og IFRS for 
immaterielle aktiver er: ÅRL tillader ikke særskilt indregning af udviklingsprojekter overtaget i forbindelse med en 
virksomhedssammenslutning; værdien af udviklingsprojekterne vil være indeholdt i goodwill. ÅRL tillader indregning 
af IPO i kostprisen på udviklingsprojekter; det gør IFRS ikke. ÅRL tillader ikke opskrivning af immaterielle aktiver; det 
gør IFRS, men det bør bemærkes, at opskrivning det i praksis kun i yderst sjældne tilfælde vil være muligt at opskrive 
immaterielle aktiver efter IAS 38. Ifølge ÅRL skal immaterielle aktiver altid afskrives, og afskrivningsperioden må ikke 
overstige 20 år. IFRS skelner mellem immaterielle aktiver med bestemmelig brugstid, som skal afskrives over 
brugstiden og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid, som ikke skal afskrives men årligt testes for 
værdiforringelse (Deloitte 2013:257-61). 
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Figur 9: Aktivtypers likviditet og kvalitet 

 
Kilde:  Petersen, Plenborg 2012:286. 

 
Selvom de bogførte værdier af IAA i lav grad reflekterer likvidationsværdien af IAA, kan de 

bogførte værdier af IAA godt have en prognoseværdi for kreditmedarbejdere. Store pengeinstitutter 

må antages at have store mængder data, hvorigennem det er muligt at lave en regresionsanalyse af 

IAA’s sidst bogførte værdi og senere likvidationsværdi. Jeg mener, det er tvivlsomt, om der er en 

klar sammenhæng mellem bogførte værdier på IAA i virksomheders årsrapporter og 

likvidationsværdier på de samme IAA, fordi IAA er meget specialiserede og derfor er yderst 

vanskelige at sammenligne.  Det er min vurdering, at en estimering af likvidationsværdien på IAA 

baseret på regression af selv store mængder data ikke er anvendelig på IAA, slet ikke på 

regnskabspostniveau. På baggrund af ovenstående mener jeg ikke, at de rapporterede værdier på 

IAA har relevans for estimeringen af likvidationsværdien på selskabets immaterielle anlægsaktiver.   

3.1.5 Undersøgelsesspørgsmål til spørgeguide 

På baggrund af ovenstående analyse mener jeg ikke, at det er muligt at værdiansætte virksomheders 

immaterielle anlægsaktiver via de gængse værdiansættelsesmetoder, bl.a. fordi det ikke er muligt at 

identificere de enkelte IAA. Dette leder til følgende undersøgelsesspørgsmål: (1) Hvordan 

værdiansætter kreditmedarbejdere en virksomheds immaterielle anlægsaktiver?, (2) Hvilke 

supplerende oplysninger beder kreditmedarbejdere selskabet om?  

 Det fremgår ligeledes af ovenstående analyse, at jeg ikke mener, at de rapporterede værdier i 

virksomheders årsrapporter er relevante i forhold til estimering af likvidationsværdier af en 

virksomheds IAA. Dette leder til følgende undersøgelsesspørgsmål: (3) Hvordan mener 
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kreditmedarbejderen, at de rapporterede værdier på immaterielle anlægsaktiver i virksomheders 

årsrapporter, suppleret af årsrapportens øvrige oplysninger, understøtter deres fastlæggelse af 

likvidationsværdien på selskabets immaterielle anlægsaktiver?, (4) Hvordan mener kurator, at de 

rapporterede værdier på immaterielle anlægsaktiver i virksomheders årsrapporter reflekterer 

likvidationsværdien på selskabets immaterielle anlægsaktiver? 

3.2 Materielle anlægsaktiver 
”Materielle anlægsaktiver defineres som fysiske aktiver, der besiddes af selskabet til brug i 

produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller med henblik på udlejning eller 

til administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode” (KPMG 

2012:212). ÅRL opdeler materielle anlægsaktiver (herefter MAA) i: (1) Grunde og bygninger, (2) 

Produktionsanlæg og maskiner, (3) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, (4) MAA under 

udførelse og forudbetalinger for MAA, jf. ÅRL bilag 2, skema 1 og 2, II.  

 I min analyse af hvordan oplysningerne i selskabers årsrapporter understøtter 

kreditmedarbejderes informationsbehov ved fastsættelse af likvidationsværdier på MAA vil jeg 

benytte årsrapporten for Lantmännen Danpo A/S (herefter Danpo) som case. Jeg har valgt 

årsrapporten for Danpo som case, fordi jeg mener, at denne årsrapport er repræsentativ for store 

regnskabsklasse C selskaber, og fordi jeg mener, at værdien af anlægsaktiver i årsrapporten for 

Danpo er væsentlig. MAA udgør ca. 90% af selskabets anlægsaktiver og ca. 40% af selskabets 

samlede aktiver. Årsrapporten for Danpo er revideret af Partner Holger Simonsen fra Ernst & 

Young. Årsrapporten er forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer eller supplerede 

oplysninger, og jeg antager på den baggrund, at årsrapporten for Danpo lever op til alle krav i ÅRL. 

3.2.1 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via markedsmetoden 

Ved værdiansættelse af MAA via markedsmetoden skal kreditmedarbejderen identificere 

transaktionspriser for sammenlignelige aktiver. Oplysningerne i et selskabs årsrapport skal derfor 

muliggøre identifikation af relevante markeder for sammenlignelige aktiver, jf. afsnit 2.1.1. For at 

kunne identificere sammenlignelige aktiver er kreditmedarbejderen nødt til at vide, hvilke MAA 

selskabet ejer. Den mest detaljerede beskrivelse af Danpos MAA fremgår af selskabets anlægsnote, 

jf. figur 10. Som det fremgår af figur 10, indeholder anlægsnoten ikke oplysninger som muliggør 

identifikation af Danpos MAA, og det er derfor ikke muligt for kreditmedarbejdere at identificere 

relevante markeder for sammenlignelige aktiver og derfor heller ikke relevante transaktionspriser 

for sammenlignelige MAA. 
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 Kreditmedarbejderen skal efter identifikation af transaktionspriser på sammenlignelige aktiver 

i relevante markeder korrigere for forskelle mellem aktivet, der værdiansættes og aktivet bag den 

identificerede transaktionspris, jf. afsnit 2.1.1. Årsrapporten indeholder ud over oplysningerne i 

anlægsnoten, som nævnt, ingen specifikke oplysninger om Danpo’s MAA. Det er med andre ord 

ikke muligt at korrigere identificerede transaktionspriser på sammenlignelige aktiver ud fra 

oplysningerne i virksomheders årsrapport.  

Figur 10: Anlægsnote for materielle anlægsaktiver i Lantmännen Danpo A/S 

 
Kilde:  Lantmännen Danpo A/S 2012:17. 

Det er på baggrund af ovenstående min vurdering, at det ikke er muligt at værdiansætte selskabers 

MAA via markedsmetoden. Et selskabs årsrapport mangler oplysninger, om hvilke MAA selskabet 

ejer og det er derfor ikke muligt for kreditmedarbejderen at identificere transaktionspriser på 

sammenlignelige aktiver eller at identificere forskelle mellem det MAA, der værdiansættes og det 

sammenlignelige aktiv. 

3.2.2 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via indkomstmetoden 

Ved værdiansættelse af MAA via indkomstmetoden har kreditmedarbejderen dels behov for at 

estimere fremtidige nettopengestrømme og dels behov for at estimere en relevant kalkulationsrente 

via en betaværdi for de enkelte aktiver/aktivgrupper, jf. afsnit 2.2.2. Årsrapporten indeholder ikke 

oplysninger, der redegør for, hvilke MAA selskabet ejer, jf. afsnit 3.2.1, og det er derfor heller ikke 



 34 

muligt at vurdere de enkelte aktivers brugsmuligheder og derigennem  identificere potentielle 

købere og estimere de forventede fremtidige pengestrømme for aktivet.  

 Ved brug af indkomstmetoden laver kreditmedarbejderen i princippet en investeringskalkule, 

og det er derfor nødvendigt for kreditmedarbejderen at have oplysninger om restlevetiden på de 

MAA. Årsrapporten for Danpo indeholder ikke direkte oplysninger om restlevetiden på de MAA, 

men via anvendt regnskabspraksis kan man se afskrivningsprofilen for de MAA, jf. nedenfor. 

 Figur 11: Note om afskrivninger af materielle anlægsaktiver i Lantmännen Danpo A/S 

 
Kilde:  Lantmännen Danpo A/S 2012:7 

Selvom Danpos årsrapport i anvendt regnskabspraksis indeholder oplysninger om 

afskrivningsprofilen på de MAA, er det reelt ikke muligt for en kreditmedarbejder at afgøre, hvor 

gamle de enkelte MAA er, eller hvor lang restlevetid de MAA har. Det er heller ikke muligt at 

bestemme restlevetiden på de MAA ved at sammenholde afskrivningsprofilerne med anlægsnoten. 

Restlevetiden og alderen på de MAA har også indirekte betydning for størrelsen og timingen af 

vedligeholdelsesomkostningerne, som derfor heller ikke kan estimeres ud fra årsrapportens 

oplysninger.  

 Når kreditmedarbejderen har estimeret nettopengestrømme for de MAA, skal han estimere 

aktivernes beta og udregne den relevante kalkulationsrente for aktiverne, jf. afsnit 2.2.1.2. 

Kreditmedarbejderen kan udregne selskabets samlede beta via en analyse af følsomheden i 

selskabets afkast i forhold til markedsporteføljens afkast, men det er ikke muligt ud fra 

årsrapportens oplysninger at udregne en beta for enkelte MAA eller grupper af MAA direkte. 

Kreditmedarbejdere er derfor nødt til at benytte deres analytiske evner. Selskabet Danpo er at 

bedømme ud fra virksomhedsbeskrivelsen en højt specialiseret virksomhed, som kun producerer 

kyllingeprodukter, jf. figur 12 nedenfor.  
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Figur 12: Uddrag af ledelsesberetningen for Danpo A/S 

 
Kilde:  Lantmännen Danpo A/S 2012:5 

Selskabets beta vil formentlig være et godt udgangspunkt for beregningen af beta for selskabets 

produktionsanlæg, fordi det må antages, at produktionsanlæggene er yderst specialiserede og derfor 

ikke kan indgå i andre sammenhænge end produktion af kyllingeprodukter. Som nævnt i afsnit 

2.2.1.3 vil omsætningen af essentielle varer ikke påvirkes væsentligt af forbrugerres økonomiske 

situation, og omsætningen af kylling må derfor antages ikke at blive påvirket i væsentlig grad af 

ændringer i makroøkonomiske forhold. Produktionsanlæg i Danpo må derfor antages at have en 

relativt lav beta. Jeg vurderer på baggrund af ovenstående, at en erfaren kreditmedarbejder har 

tilstrækkelige oplysninger til at bestemme en beta for Danpos produktionsanlæg. 

 På trods af at det er oplagt at benytte den samlede beta for Danpo som udgangspunkt for 

estimeringen af beta for selskabets produktionsanlæg, er selskabets samlede beta ikke velegnet som 

udgangspunkt for estimeringen af beta for selskabets grunde og bygninger. Den systematiske risiko 

for grunde og bygninger afhænger ikke af, hvordan grunde og bygninger benyttes men af den 

systematiske risiko for grunde og bygninger af en given type med en given beliggenhed. 

Kreditmedarbejderen har med andre ord behov for oplysninger om grundens beliggenhed og 

bygningens indretning. Årsrapporten for Danpo indeholder ikke oplysninger om hverken grundes 

beliggenhed eller bygningers indretning mv. Hvis årsrapporten havde indeholdt disse oplysninger, 

er det værd at bemærke, at markedsmetoden ville have været mere velegnet til værdiansættelse af 

grunde og bygninger, fordi der er et relativt velfungerende marked for grunde og bygninger.  

 På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at det ikke er muligt at værdiansætte et 

selskabs MAA via indkomstmetoden ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter. Det største 

problem, er at selskabers årsrapporter ikke indeholder oplysninger om, hvilke MAA selskabet ejer, 

hvilken restlevetid aktiverne har samt aktivernes stand. Det er derfor ikke muligt at estimere 

nettopengestrømme for aktiver eller aktivgrupper ud fra oplysningerne i et selskabs årsrapport. Det 

er min vurdering at et selskabs årsrapport understøtter kreditmedarbejders estimering af systematisk 

risiko for driftsmidler, men ikke for ejendomme. Jeg vurderer på den baggrund, at erfarne 

kreditmedarbejdere vil være i stand til at analysere sig frem til beta for driftsmidler, f.eks. via 
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benchmarking af relevante virksomheder. Jeg vurdere, at dette er ikke er muligt for grunde og 

bygninger. 

3.2.3 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via omkostningsmetoden 

Udgangspunktet for værdiansættelse af et aktiv via omkostningsmetoden er købsprisen på et 

tilsvarende nyt aktiv, jf. afsnit 2.3. Forudsætningen for at kreditmedarbejdere kan finde frem til en 

købspris på et tilsvarende nyt aktiv er, at han ved hvilket aktiv det er han værdiansætter. Et selskabs 

årsrapport indeholder, som tidligere nævnt, ingen oplysninger om hvilke MAA selskabet ejer og 

kreditmedarbejdere kan derfor ikke finde frem til en købspris for et tilsvarende aktiv. 

 Kreditmedarbejderen skal efter identifikation af købsprisen for et tilsvarende aktiv korrigere 

købsprisen for de faktorer, som adskiller aktivet, der værdiansættes og det tilsvarende nye aktiv, jf. 

afsnit 2.3.1. Kreditmedarbejderen har derfor behov for oplysninger om bl.a. aktivets stand, ydeevne 

og alder/restlevetid. Årsrapporter indeholder ingen af disse oplysninger, jf. afsnit 3.2.2. 

 På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at det ikke er muligt at værdiansætte et 

selskabs MAA via omkostningsmetoden ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter. Selskabers 

årsrapporter mangler oplysninger om, hvilke MMA selskaberne ejer, aktivernes stand og aktivernes 

alder/restlevetid.  

3.2.4 Bogførte værdiers relevans for kreditmedarbejdere 

Som jeg har redegjort for i de foregående afsnit, understøtter oplysningerne i et selskabs årsrapport 

ikke kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til ansættelse af likvidationsværdier på 

selskabets materielle anlægsaktiver via accepterede værdiansættelsesmetoder. Jeg vil i dette afsnit 

undersøge, hvorvidt de bogførte værdier i selskabers årsrapporter er relevante for 

kreditmedarbejderen i forhold til ansættelsen af likvidationsværdier på MAA.  

 Vurderingen af de bogførte værdiers relevans i forhold til kreditmedarbejderes estimering af 

likvidationsværdier tager udgangspunkt i selskabets anvendte regnskabspraksis. Anvendt 

regnskabspraksis for MAA i Danpo fremgår af figur 13 nedenfor. 
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Figur 13: Uddrag af anvendt regnskabspraksis for Lantmännen Danpo A/S 

 
Kilde:  Lantmännen Danpo A/S 2012:8. 

Det bemærkes, at Danpo har valgt ikke at opskrive deres materielle anlægsaktiver til dagsværdi i 

henhold til ÅRL § 41, stk. 1. I praksis er det yderst sjældent, at store selskaber i regnskabsklasse C 

benytter muligheden for at opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi.  

 Uanset om et selskab vælger at opskrive MAA til dagsværdi i henhold til ÅRL § 41, stk. 1, 

eller benytter kostpris som målegrundlag skal selskabet nedskrive MAA til en lavere 

genindvindingsværdi, jf. ÅRL § 42. I de tilfælde hvor selskabet måler værdien af MAA til kostpris 

vil genindvindingsværdien i praksis vil være lig kapitalværdien, og kapitalværdien vil være højre 

end kostprisen, hvorfor de MAA ikke nedskrives, og den bogførte værdi af MAA derfor typisk er 

målt til kostpris fratrukket afskrivninger i balancen. Vælger selskabet at måle værdien af MAA til 

dagsværdi, bør man være opmærksom på, at dagsværdi ikke er en entydig værdi, jf. ÅRL § 41, stk. 

2, jf. ÅRL § 37, stk. 1, 2.-4. pkt. Et selskab vil typisk vurdere, at aktivets kapitalværdi er større end 

aktivets dagsværdi (ellers burde de sælge aktivet) og aktivet vil derfor ikke være nedskrevet.  

 Likvidationsværdien af MAA afhænger i høj grad af aktivets specialiseringsgrad og antallet og 

typen af potentielle købere, jf. 2.4.3. Meget specialiserede MAA har typisk færre potentielle købere, 

og likvidationsværdien må derfor, uanset økonomien i branchen og samfundet, antages at være 

relativ lav sammenlignet med kostpris og dagsværdi. Ikke specialiserede MAA vil typisk have 

mange potentielle købere og den bogførte værdi må derfor antages at reflektere likvidationsværdien 

i middel til høj grad, afhængigt af om målegrundlaget er henholdsvis kostpris eller dagsværdi. Den 

samlede vurdering af regnskabsposterne under MAA vil derfor i høj grad afhænge af 

sammensætningen af specialiserede og ikke specialiserede aktiver.  
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 Af figur 9, fremgår det, at regnskabsposterne for produktionsanlæg og –udstyr (driftsmidler) i 

lav grad reflekterer likvidationsværdien på driftsmidler20. Det fremgår ligeledes af figur 9, at 

regnskabsposten grunde og bygninger kun i lav til middel grad reflekterer likvidationsværdien på 

grunde og bygninger. Kreditmedarbejdere understøttes med andre ord kun i begrænset grad af de 

bogførte værdier på MAA.  

 Selv om de bogførte værdier i selskabers årsrapporter kun i begrænset grad reflekterer 

likvidationsværdierne på selskabers MAA, kan det ikke udelukkes, at de bogførte værdier har 

prognoseværdi i forhold til kreditmedarbejderes estimering af likvidationsværdier på MAA. 

Forudsætningen er, at der er en sammenhæng mellem den bogførte værdi på MAA i selskabers 

årsrapport og den senere likvidationspris på de MAA. I modsætning til IAA, som generelt er meget 

specialiserede og svære at sammenligne, er en række materielle anlægsaktiver sammenlignelige, og 

det kan derfor ikke udelukkes, at kreditmedarbejdere i pengeinstitutter, f.eks. via regresionsanalyse, 

har bestemt sammenhænge mellem bogført værdi og likvidationsværdien på flere typer MAA (eller 

aktivsammensætninger i bestemte brancher) og derfor kan estimere likvidationsværdien på en flere 

typer materielle anlægsaktiver (eller aktivgrupper i bestemte brancher).   

3.2.5 Undersøgelsesspørgsmål til spørgeguide 

Som det fremgår af ovenstående analyse, mener jeg ikke, at det er muligt at værdiansætte selskabers 

MAA ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter. Et af de primære problemer er, ligesom det var 

tilfældet for IAA, at selskabers årsrapporter ikke indeholder oplysninger om f.eks. hvilke MAA 

selskabet ejer. Dette leder til følgende undersøgelsesspørgsmål: (1) Hvordan værdiansætter 

kreditmedarbejdere en virksomheds materielle anlægsaktiver?, (2) Hvilke supplerende oplysninger 

beder kreditmedarbejdere selskabet om? 

 Det fremgår ligeledes af ovenstående analyse, at jeg ikke mener, at de bogførte værdier i 

virksomheders årsrapporter i tilstrækkelig grad er relevante i forhold til estimering af 

likvidationsværdier på et selskabs MAA. Dette leder til følgende undersøgelsesspørgsmål: (3) 

Hvordan mener kreditmedarbejderne, at de rapporterede værdier på materielle anlægsaktiver i 

                                                
20 Figur 9 er baseret på IFRS rapportering, men det er min vurdering, at kvaliteten af regnskabsposterne for materielle 
anlægsaktiver er ens, fordi der er få forskelle i behandlingen af materielle anlægsaktiver i ÅRL og IFRS. Materielle 
anlægsaktiver reguleres i IFRS af IAS 16. Relevante forskelle mellem IFRS og ÅRL er: I ÅRL er det et krav for at 
indregne efterfølgende omkostninger på immaterielle anlægsaktiver, at omkostningerne medfører øgede fremtidige 
økonomiske fordele i forhold til de oprindeligt skønnede. I IFRS indregnes omkostningerne, hvis de medfører øgede 
fremtidige økonomiske fordele i forhold til umiddelbart inden omkostningerne blev afholdt. ÅRL kræver indregning af 
IPO i kostprisen for egenopførte materielle anlægsaktiver IFRS tillader kun indregning af direkte 
produktionsomkostninger i kostprisen. ÅRL tillader ikke, at restværdien, og dermed afskrivningsgrundlaget, ændres 
som følge af prisudviklingen siden anskaffelsen af det materielle aktiv (Deloitte 2013:155-59). 



 39 

virksomheders årsrapporter, suppleret af årsrapportens øvrige oplysninger, understøtter deres 

fastlæggelse af likvidationsværdien på selskabets materielle anlægsaktiver?, (4) Hvordan mener 

kurator, at de rapporterede værdier på materielle anlægsaktiver i virksomheders årsrapporter 

reflekterer likvidationsværdien på selskabets immaterielle anlægsaktiver? 

3.3 Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver (herefter FAA) dækker ifølge skemakravene i ÅRL bilag 2 over: (1) 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, (2) Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, (3) 

Kapitalandele i associerede virksomheder, (4) Tilgodehavender hos associerede virksomheder, (5) 

Andre værdipapirer og kapitalandele, (6) Andre tilgodehavender, (7) Egne kapitalandele og (8) 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.  De FAA’s indregning og måling adskiller 

sig en del fra hinanden, og jeg har derfor valgt at behandle de finansielle anlægsaktiver i tre 

hovedgrupper:  (1) Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder, (2) Andre værdipapir 

og kapitalandele, (3) Tilgodehavender.  

 I min analyse af hvordan oplysningerne i selskabers årsrapporter understøtter 

kreditmedarbejderes informationsbehov ved fastlæggelse af likvidationsværdier på FAA vil jeg 

benytte årsrapporten for Danske Fragtmænd A/S – 2012 (herefter D. Fragtmænd) som case. Jeg har 

valgt årsrapporten for D. Fragtmænd, fordi jeg mener, at den er repræsentativ for store selskaber i 

regnskabsklasse C, og fordi jeg mener, at FAA udgøre en væsentlig del af selskabets aktiver. FAA 

udgør ca. 33% af selskabets anlægsaktiver og ca. 5,5% af selskabets samlede aktiver. Årsrapporten 

fra D. Fragtmænd er underskrevet af statsaut. revisor, partner og bestyrelsesmedlem i Beierholm, 

Mogens Andersen, og det antages på den baggrund, at årsrapporten lever op til alle krav i ÅRL. Da 

årsrapporten for D. Fragtmænd ikke indeholder alle typer finansielle aktiver, vil jeg tillige benytte 

årsrapporten for BHJ A/S (herefter BHJ) i behandlingen af FAA. Jeg har valgt at supplere med 

årsrapporten for BHJ, fordi selskabets FAA udgør en stor andel af selskabets aktiver og derfor er 

meget væsentlige for selskabets rapportering. FAA udgør ca. 60% af selskabets anlægsaktiver og 

ca. 26% af selskabets samlede aktiver. Årsrapporten for BHJ er underskrevet af statsaut. revisor og 

partner i KPMG, Thorbjørn Bruhn uden modifikationer og supplerende oplysninger, og det antages 

derfor, at årsrapporten lever op til ÅRL krav. 
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3.3.1 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via markedsmetoden 

3.3.1.1 Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder 

Ved værdiansættelse af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder via 

markedsmetoden skal kreditmedarbejdere kunne identificere relevante markeder for 

sammenlignelige aktiver, jf. afsnit 2.1.1. Ud fra oplysningerne i virksomheders årsrapporter kan 

kreditmedarbejdere identificere nøjagtigt hvilke tilknyttede- og associerede virksomheder D. 

Fragtmænd har kapitalandele i, samt hvor stor en ejerandel selskabet råder over, jf. figur 14 

nedenfor. 

Figur 14: Note i Danske Fragtmænd A/S’ årsrapport 2012 

 
Kilde:  Danske Fragtmænd A/S 2013:27. 

Den præcise angivelse af hvilke og hvor mange kapitalandele i tilknyttede- og associerede 

virksomheder, selskabet ejer medfører, at kreditmedarbejdere kan finde markeder for nøjagtigt de 

samme kapitalandele hvis kapitalandelene er børsnoterede, og dermed fastsætte den aktuelle 

likvidationsværdi. 
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 Hvis kapitalandelene i tilknyttede- og associerede virksomheder er unoterede kapitalandele, 

kan kreditmedarbejderen ikke direkte fastsætte den aktuelle likvidationspris, men ved at identificere 

transaktionspriser på tilsvarende virksomheder, som er blevet købt/solgt eller tilsvarende 

børsnoterede virksomheder, som handles via børserne, har kreditmedarbejderen et udgangspunkt for 

fastsættelse af likvidationsværdien af kapitalandelene. Selskabers årsrapporter skal derfor indeholde 

oplysninger, som sætter kreditmedarbejdere i stand til at fastslå, hvilken type virksomhed den 

tilknyttede- eller associerede virksomhed er, og hvilket forretningsgrundlag selskabet har. Som det 

fremgår af figur 14 ovenfor, oplyser D. Fragtmænd navnene på deres tilknyttede- og associerede 

virksomheder. Via navnet på de tilknyttede- og associerede virksomheder er det muligt for 

kreditmedarbejdere at finde frem til årsrapporten for de tilknyttede- og associerede virksomheder. I 

figur 15 nedenfor fremgår forretningsgrundlaget for den tilknyttede virksomhed Danske Fragtmænd 

Logistik A/S. Årsrapporten fra Danske Fragtmænd Logistik A/S indeholder ud over en beskrivelse 

af forretningsgrundlaget en henvisning til selskabets hjemmeside, som indeholder mange 

oplysninger om selskabet, og det er derfor min vurdering, at kreditmedarbejderen via oplysningerne 

i D. Fragtmænds årsrapport kan fastslå hvilken type virksomhed og forretningsgrundlag, de 

tilknyttede- og associerede virksomheder i D. Fragtmænd har og ud fra disse oplysninger 

identificere transaktionspriser på tilsvarende virksomheder, som er blevet købt/solgt eller 

tilsvarende børsnoterede virksomheder. 

Figur 15: Uddrag af ledelsesberetningen for Danske Fragtmænd Logistik A/S 

 
Kilde:  Danske Fragtmænd Logistik A/S 2013:7. 

For unoterede kapitalandele skal kreditmedarbejderen korrigere de identificerede transaktionspriser 

for virksomheder, der er købt/solgt for forskelle mellem virksomheden bag kapitalandelene og 

virksomheden, der er købt/solgt. Transaktionspriser på kapitalandele i identificerede tilsvarende 

børsvirksomheder skal tilsvarende korrigeres for forskelle mellem virksomheden bag 

kapitalandelene og den børsnoterede virksomhed. På baggrund af ovenstående vurdere jeg, at det er 

muligt for kreditmedarbejdere at ansætte værdien af kapitalandele i tilknyttede- og associerede 

virksomheder via markedsmetoden ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter. 
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3.3.1.2 Andre værdipapirer og kapitalandele 

Ved værdiansættelse af andre værdipapirer og kapitalandele via markedsmetoden skal 

kreditmedarbejderen kunne identificere relevante markeder for sammenlignelige aktiver. For at 

kunne identificere relevante markeder for andre værdipapirer og kapitalandele skal 

kreditmedarbejderen vide, hvilke værdipapirer og kapitalandele selskabet ejer. Andre værdipapirer 

og kapitalandele er en meget bred opsamlingspost, som dækker over både obligationer og andre 

gældsbreve samt kapitalandele i virksomheder, der ikke er tilknyttede- eller associerede (Steffensen 

et al. 2011:1146). 

 D. Fragtmænd har i løbet af 2012 afviklet regnskabsposten andre værdipapirer og 

kapitalandele, hvilket forklarer, hvorfor årsrapporten ikke indeholder oplysninger om, hvilke andre 

værdipapirer og kapitalandele selskabet ejer i 2012. Årsrapporten for 2011 indeholder dog heller 

ikke oplysninger om, hvilke andre værdipapirer og kapitalandele selskabet ejede i 2011. Faktisk er 

de eneste oplysninger om andre værdipapirer og kapitalandele oplysningerne i balancen og den 

uddybende anlægsnote, jf. figur 16 nedenfor.  

Figur 16: Note for andre værdipapirer og kapitalandele samt deposita i Danske Fragtmænd A/S's årsrapport for 2011 

 
Kilde:  Danske Fragtmænd A/S 2012. 

Da det ikke er muligt at identificere, hvilke andre værdipapir og kapitalandele selskabet råder over, 

er det hverken muligt for kreditmedarbejderen at identificere relevante markeder og 

transaktionspriser for andre værdipapirer og kapitalandele eller at identificere forskelle, der skal 
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korrigeres for. Det er på den baggrund min vurdering, at det ikke muligt at værdiansætte andre 

værdipapirer og kapitalandele via markedsmetoden ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter. 

3.3.1.3 Tilgodehavender 

D. Fragtmænd har kun tilgodehavender i form af deposita i deres anlægsaktiver, og jeg har derfor 

valgt at tage udgangspunkt i årsrapporten for BHJ i analysen af, hvordan oplysningerne i selskabers 

årsrapporter understøtter kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til ansættelse af 

likvidationsværdier på tilgodehavender.  

Ved værdiansættelse af tilgodehavender via markedsmetoden skal kreditmedarbejdere 

kunne identificere relevante markeder for sammenlignelige aktiver. Kapitalmarkederne er relevante 

markeder for sammenlignelige aktiver, og kreditmedarbejderes primære opgave ved 

værdiansættelse af tilgodehavender er derfor ikke at finde et relevant marked men at finde ud af, 

hvordan selskabets tilgodehavender adskiller sig fra andre tilgodehavender, der handles og 

korrigere for forskellene. Forskellene mellem tilgodehavender dækker over forskelle i 

tilbagebetalingsvilkår og debitorers forskellige forudsætninger for at tilbagebetale de skyldige 

beløb. Kreditmedarbejderen har derfor i praksis behov for at vide hvilke debitorer, der skylder 

hvilke beløb og vilkårene for tilbagebetalingen af tilgodehavendet.  

3.3.1.3.1 Tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede virksomheder 

Årsrapporten for BHJ indeholder oplysninger om, hvilke tilknyttede- og associerede virksomheder 

BHJ A/S har kapitalandele i, jf. figur 17, og den samlede størrelse af tilgodehavender hos 

tilknyttede- og associerede virksomheder fremgår dels af balancen og dels af anlægsnoten for 

finansielle anlægsaktiver, jf. figur 18.  

Figur 17: Uddrag af noter fra BHJ A/S’s årsrapport 

 

 
Kilde:  BHJ A/S 2013:23-24. 
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Figur 18: Anlægsnote for tilgodehavender og andre værdipapir fra BHJ A/S's årsrapport 

 
Kilde:  BHJ A/S 2013:26. 

Som det fremgår af ovenstående, indeholder årsrapporten for BHJ ikke direkte oplysninger om, 

hvor store tilgodehavender selskabet har hos de enkelte tilknyttede- og associerede virksomheder. I 

nogle tilfælde vil det teoretisk være muligt for kreditmedarbejdere at benytte oplysningerne i de 

tilknyttede- og associerede virksomheders årsrapporter til at fastslå størrelsen af selskabets 

tilgodehavende hos den enkelte tilknyttede- og associerede virksomheder. I praksis er 

forudsætningen for at kunne allokere tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede virksomheder 

til bestemte virksomheder, at koncernstrukturen er meget simpel. Det er i den forbindelse vigtigt at 

være opmærksom på, at tilknyttede virksomheder dækker over flere virksomheder end 

dattervirksomheder. Tilknyttede virksomheder defineres i ÅRL bilag 1, B, nr. 6 som: ”En 

virksomheds dattervirksomhed, dens modervirksomhed og dennes dattervirksomhed”. For BHJ 

betyder det konkret, at tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede virksomheder ikke kun skal 

allokeres til de fem tilknyttede- og associerede virksomheder, som det fremgår af noterne, jf. figur 

17, men derimod til tyve tilknyttede- og associerede virksomheder, jf. koncernoversigt i bilag 4. I 

det omfang det lykkes kreditmedarbejdere at allokere dele af tilgodehavender hos tilknyttede- og 

associerede virksomheder, kan kreditmedarbejdere efterfølgende vurdere den konkrete virksomheds 

evne til at tilbagebetale tilgodehavendet og dermed korrigere for forskelle i forhold til 

transaktionspriser på sammenlignelige tilgodehavender på kapitalmarkedet. Selskabers årsrapporter 

indeholder ikke oplysninger om vilkår for tilbagebetaling af tilgodehavender, og det er derfor min 

vurdering, at det ikke er muligt at ansætte likvidationsværdien af tilgodehavender hos tilknyttede- 

og associerede virksomheder ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter, og at oplysningerne i 

selskabers årsrapporter derfor ikke dækker kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til 

estimering af likvidationsværdier på  tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede virksomheder.  
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3.3.1.3.2 Andre tilgodehavender 

I forhold til andre tilgodehavender indeholder årsrapporten for BHJ ingen oplysninger om, hvilke 

debitorvirksomheder BHJ har tilgodehavender hos, og det er derfor ikke muligt for 

kreditmedarbejdere at allokere regnskabsposten til specifikke virksomheder og efterfølgende 

vurdere virksomhedens evne til at tilbagebetale det skyldige beløb. Da kreditmedarbejderen ikke 

kan identificere forskellene mellem observerede transaktionspriser for sammenlignelige 

tilgodehavender og andre tilgodehavender er det ikke muligt for kreditmedarbejderen at 

værdiansætte andre tilgodehavender via markedsmetoden.  

3.3.1.3.3 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer 

Det er som hovedregel ulovligt for en virksomhed at udlåne penge til virksomhedsdeltagere og 

ledelsesmedlemmer i selskabet, jf. selskabsloven § 206, stk. 1. I de tilfælde hvor selskabet alligevel 

har tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse vil tilgodehavenderne typisk være 

placeret som omsætningsaktiver (Steffensen et al. 2011:1147). Af ÅRL § 73 fremgår det at: ”Har et 

aktieselskab, et anpartsselskab, et partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller en 

erhvervsdrivende fond et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive 

summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori. For hver kategori skal angives 

de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Er et lån optaget 

og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt.” Det er min vurdering, at oplysningskravene i § 73 

dækker kreditmedarbejderes informationsbehov ved værdiansættelse af tilgodehavender hos 

virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer, fordi kreditmedarbejderen ud fra oplysningerne i høj 

grad kan fastslå forskelle mellem disse tilgodehavender og tilsvarende tilgodehavender på 

kapitalmarkederne.  

3.3.2 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via indkomstmetoden 
3.3.2.1 Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder 

Ved værdiansættelse af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder via 

indkomstmetoden har kreditmedarbejdere dels behov for at estimere de fremtidige pengestrømme, 

som kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder forventes at frembringe og dels behov 

for at estimere den relevante kalkulationsrente via en beta-værdi. Som det fremgår af figur 18, 

oplyser virksomheder i deres årsrapporter specifikt, hvilken ejerandel de har i specifikke 

tilknyttede- og associerede virksomheder. Ud fra oplysningerne om ejerandelen i specifikke 

virksomheder kan kreditmedarbejderen via de tilknyttede- og associerede virksomheders 
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årsrapporter estimere såvel pengestrømme og beta for de enkelte tilknyttede- og associerede 

virksomheder og således via indkomstmetoden estimere værdien af tilknyttede- og associerede 

virksomheders egenkapital og derefter dividere værdien af egenkapitalen med selskabets ejerandel 

af de tilknyttede- og associerede virksomheder.  

 Ole Sørensen anviser i sin bog ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang” 

hvordan man via flere forskellige indkomstmetoder kan værdiansætte kapitalandele i specifikke 

virksomheder (Sørensen 2009). Det er på den baggrund min vurdering, at oplysningerne i 

selskabers årsrapporter sætter kreditmedarbejdere i stand til at værdiansætte kapitalandele i 

tilknyttede- og associerede virksomheder. 

3.3.2.2 Andre værdipapir og kapitalandele 

Som anført i afsnittet omkring værdiansættelse af andre værdipapir og kapitalandele via 

markedsmetoden er det ikke muligt at identificere, hvilke værdipapirer og kapitalandele 

regnskabsposten andre værdipapir og kapitalandele dækker over, og det er derfor heller ikke muligt 

at estimere de fremtidige pengestrømme ud fra de enkelte værdipapir og kapitalandele eller deres 

beta-værdier. Det er derfor min vurdering, at det ikke er muligt at værdiansætte andre værdipapir 

og kapitalandele via indkomstmetoden.  

3.3.2.3 Tilgodehavender 

Ved værdiansættelse af tilgodehavender via indkomstmetoden har kreditmedarbejderne dels behov 

for at estimere de fremtidige pengestrømme fra tilbagebetalingen af tilgodehavender og dels behov 

for at estimere den relevante beta for tilgodehavender. Fælles for tilgodehavender hos tilknyttede- 

og associerede virksomheder og andre tilgodehavender er, at årsrapporten ikke indeholder 

oplysninger om hvilke debitorer, der hæfter for hvilke beløb og hvilke vilkår, der er for 

tilbagebetalingen af tilgodehavenderne. Uden disse oplysninger kan kreditmedarbejdere ikke 

fastsætte de forventede pengestrømmes størrelse og timing. For tilgodehavender hos 

virksomhedsdeltagere og ledelse må det antages, at oplysningskravene i ÅRL § 73 sikrer, at 

kreditmedarbejderen kan opstille de forventede pengestrømme både i forhold til størrelse og timing. 

 Beta på de enkelte tilgodehavender må alt andet lige antages at ligge tæt op ad 

debitorvirksomhedernes samlede beta. Med andre ord kan kreditmedarbejdere benytte 

debitorvirksomhedernes beta som udgangspunkt for de tilgodehavender, hvor de kender 

debitorvirksomheden. For regnskabsposten tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede 

virksomheder kan kreditmedarbejderen udlede virksomhedens beta via analyse af deres 
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årsregnskaber for en udvalgt periode eller alternativt (og mindre præcist) via en general beta for den 

branche, debitorvirksomheden opererer i, jf. (Petersen, Plenborg 2012:103).  

 Årsrapporten indeholder ikke oplysninger om, hvilke debitorvirksomheder, der ligger bag 

regnskabsposten andre tilgodehavender, og det er derfor ikke muligt for kreditmedarbejderen at 

udregne debitorvirksomhedernes beta via deres årsrapporter.  

 I forhold til tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse kan det virke lidt abstrakt at 

tildele personer en beta, men faktisk påvirkes personers løn, og dermed personernes indkomst, i 

forskelligt omfang af ændringer i makroøkonomiske forhold. Lønstrukturen i selskabet må som 

udgangspunkt antages at danne grundlag for en vurdering af en persons beta, men andre faktorer 

som f.eks. den enkelte persons uddannelsesniveau har betydning for, hvilke jobs personen kan/ikke 

kan besidde, og dermed også i hvilket omfang ændringer i makroøkonomiske og 

brancheøkonomiske ændringer påvirker personens indtjening.  

 I de tilfælde hvor en væsentlig del af ledelseskategoriens løn er kædet sammen med selskabets 

performance, må selskabets beta antages at være et godt udgangspunkt for estimeringen af beta på 

tilgodehavender hos personer fra den pågældende ledelseskategori. Hvis ledelseskategoriens løn er 

fast, vil lønnen kun i ringe grad blive påvirket af ændringer i makroøkonomiske forhold, og 

ledelseskategoriens beta vil derfor være relativt lav, forudsat at personen ikke forlader selskabet. Af 

ÅRL § 98b fremgår det bl.a., at: ”Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af 

ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke 

ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf”. 

Kreditmedarbejderen kan altså ud fra årsrapportens oplysninger dels fastslå, hvilken 

ledelseskategori selskabet har tilgodehavender hos, og dels fastslå, om ledelseskategorierne har en 

fast løn eller en variabel løn, som er kædet sammen med selskabets performance.  

 Det er på baggrund af ovenstående min vurdering, at kreditmedarbejdere som hovedregel ikke 

kan værdiansætte tilgodehavender via indkomstmetoden ud fra oplysningerne i virksomheders 

årsrapporter. For tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede virksomheder er det ikke muligt at 

estimere de fremtidige pengestrømme ud fra oplysningerne i årsrapporten, fordi vilkår for 

tilgodehavenderne ikke er oplyst. Det er i nogen grad muligt at estimere den relevante beta til 

udregning af kalkulationsrenten, fordi årsrapporten oplyser, hvilke virksomheder der er tilknyttede- 

og associerede. For andre tilgodehavender er det af samme årsager som for tilgodehavender hos 

tilknyttede- og associerede virksomheder ikke muligt at estimere fremtidige pengestrømme ud fra 

årsrapportens oplysninger. Årsrapporten oplyser ikke hvilke debitorvirksomheder, der indgår i 
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posten andre tilgodehavender, og det er derfor ikke muligt at estimere en beta for 

debitorvirksomhederne. Regnskabsposten tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og 

ledelsesmedlemmer forekommer yderst sjældent, da det som hovedregel er ulovligt for et selskab at 

udlåne penge til virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer, jf. selskabsloven § 206, stk. 1. I de 

tilfælde, hvor regnskabsposten måtte indgå i et selskabs årsrapport vil oplysningskravene i ÅRL § 

73 sikre, at kreditmedarbejdere kan estimere de fremtidige pengestrømme. Beta for den 

ledelseskategori som selskabet har tilgodehavender hos kan estimeres på baggrund af 

ledelseskategoriens lønstruktur, som oplyses i henhold til ÅRL § 98b. Jeg vurdere derfor, at 

kreditmedarbejderen med nogen sikkerhed kan estimere værdien af tilgodehavender hos 

virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer. 

3.3.3 Årsrapportens informationsværdi ved værdiansættelse via omkostningsmetoden   

Udgangspunktet for værdiansættelse via omkostningsmetoden er transaktionsprisen på et nyt 

tilsvarende aktiv. I forhold til finansielle anlægsaktiver giver det ikke mening at tale om nye 

tilsvarende aktiver, og omkostningsmetoden er derfor ikke anvendelig til værdiansættelse af 

finansielle anlægsaktiver. 

3.3.4 Bogførte værdiers relevans for kreditmedarbejdere 

Som jeg har redegjort for i de foregående afsnit, er det muligt for kreditmedarbejdere at 

værdiansætte kapitalandele i tilknytning- og associerede virksomheder ud fra oplysningerne i 

selskabers årsrapporter via såvel markedsmetoden og indkomstmetoden. I forhold til andre 

værdipapir og kapitalandele samt tilgodehavender understøtter virksomheders årsrapporter ikke 

kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til værdiansættelse via markeds- og 

indkomstmetoden. Når kreditmedarbejdere ikke kan værdiansætte andre værdipapir og 

kapitalandele samt tilgodehavender via accepterede værdiansættelsesmetoder, kan 

kreditmedarbejderes informationsbehov opfyldes via de bogførte værdier i årsrapporternes balance 

hvis de er relevante. Jeg vil i dette afsnit vurdere i hvilket omfang værdierne i virksomheders 

balance for andre værdipapir og kapitalandele samt tilgodehavender er relevante og troværdige i 

forhold til estimering af likvidationsværdier af virksomheders aktiver.  

3.3.4.1 Relevans af bogførte værdier på andre værdipapirer og kapitalandele 

Af BHJ’s anvendte regnskabspraksis fremgår det, at andre værdipapirer (og kapitalandele) måles 

til dagsværdi, jf. figur 21, hvilket er i overensstemmelse med kravene i ÅRL § 37, stk. 1.  
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Figur 19: Uddrag af anvendt regnskabspraksis for BHJ A/S 

 
Kilde:  BHJ A/S 2013:14. 

Af ÅRL § 37 fremgår det, at måling til dagsværdi ikke er et entydigt målegrundlag men et bredt 

udtryk for værdimålingen, som har karakter af en proces til at finde frem til det mest relevante og 

troværdige målegrundlag for aktivet (Steffensen et al. 2011:1105). En konsekvens af at dagsværdi 

ikke er et entydigt målegrundlag er, at dagsværdien, som virksomheder rapportere i deres 

årsrapporter, i realiteten kan være et udtryk for: (1) observeret salgspris, (2) observeret salgspris for 

aktivets enkelte bestanddele, (3) tilnærmet salgspris i form af aktivets relevante kapitalværdi 

(herunder genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi) eller (4) kostpris.  

 Relevansen af dagsværdimålingen i forhold til estimering af likvidationsværdier på andre 

værdipapirer og kapitalandele afhænger selvfølgelig i høj grad af, om den rapporterede dagsværdi 

er et udtryk for en observeret salgspris på kapitalmarkedet eller en kostpris på aktivet. På trods af at 

regnskabsposten andre værdipapirer og kapitalandele kan dække over såvel obligationer og andre 

gældsbreve samt kapitalandele i virksomheder, der ikke er tilknyttede eller associerede, må det i 

praksis antages, at andre værdipapirer og kapitalandele typisk dækker over kapitalandele eller 

andre værdipapirer, der handles, og at den observerede salgspris derfor formentlig vil kunne danne 

målegrundlaget for denne regnskabspost (Steffensen et al. 2011:384). En dagsværdi, der er baseret 

på en observeret salgspris på skæringsdatoen for selskabets rapportering er i høj grad relevant, fordi 

den i høj grad reflekterer den salgspris, som kurator kan opnå ved salg af aktivet på skæringsdatoen. 

På trods af at en observeret salgspris i høj grad er relevant på skæringsdatoen, er det ikke sikkert, at 

den observerede salgspris på andre værdipapirer og kapitalandele er relevant, når 

kreditmedarbejderen har behov for at vurdere likvidationsværdien på andre værdipapirer og 

kapitalandele. I årsrapporten for BHJ, som jeg har brugt som case i dette kapitel, går regnskabsåret 

fra 1. januar 2012 til 31. december 2012, men årsrapporten for 2012 var ikke tilgængelig før tidligst 

3. Maj 2013, hvor ledelsen i BHJ og den uafhængige revisor underskrev årsrapporten, jf. figur 20.  
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Figur 20: Revisors underskrift på årsrapporten for BHJ A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 til 31. december 2012 

 
Kilde:  BHJ A/S 2013:9. 

Det vil med andre ord sige, at den observerede salgspris på andre værdipapirer og kapitalandele er 

minimum fire måneder gammel på tidspunktet, hvor kreditmedarbejderen skal benytte den til 

estimering af likvidationsværdier på regnskabsposten andre værdipapirer og kapitalandele. Andre 

værdipapirer og kapitalandele der kategoriseres som anlægsaktiver må antages at være købt af 

strategiske årsager, og det må derfor videre antages, at der er tale en relativt begrænset spredning på 

porteføljen af andre værdipapirer og kapitalandele. Det medfører, at porteføljen må antages at være 

relativt volatil, og at relevansen af den observerede salgspris derfor kan være noget reduceret. På 

trods af at relevansen af den observerede salgspris kan være reduceret på grund af tidsforskellen 

mellem selskabets måling af dagsværdien og kreditmedarbejderens brug af årsrapporten er det min 

vurdering, at udsvingene i salgspriser på handlede værdipapirer trods alt i de fleste tilfælde vil 

reflektere likvidationsværdien af regnskabsposten i middel til høj grad. 

 I de tilfælde hvor det ikke er muligt at observere én samlet salgspris for et aktiv, kan 

dagsværdien måles som summen af de observerede salgsværdier på et aktivs enkeltbestanddele, 

hvilket f.eks. kan være relevant ved målingen af kapitalandele i virksomheder, hvis aktiver og 

forpligtelser hovedsageligt består af børsnoterede værdipapirer, obligationslån mv. eller i tilfælde af 

sammensatte finansielle instrumenter (Steffensen et al. 2011:385). Det er min vurdering, at 

regnskabspostens relevans i forhold til kreditmedarbejderes estimering af likvidationsværdien af 

andre værdipapirer og kapitalandele er på linje med dagsværdien målt som en samlet observation 

af et aktivs salgspris, jf. ovenfor, og jeg vil derfor ikke behandle det yderligere. 

 Værdien af andre værdipapirer og kapitalandele kan i de tilfælde hvor observerede salgspriser 

ikke kan observeres måles som kapitalværdien for aktivet, en såkaldt tilnærmet salgsværdi, hvis 

kapitalværdien kan udregnes via en veldokumenteret værdiansættelsesmetode (Steffensen et al. 

2011:385). Disse veldokumenterede værdiansættelsesmetoder er varianter af indkomstmetoden, jf. 

afsnit 2.2. Brugen af kapitalværdier som målegrundlag er relevant i forhold til værdiansættelse af 

f.eks. unoterede kapitalandele, og troværdigheden af beregningerne af kapitalværdien på unoterede 

kapitalandele må antages at være sikret af revisors arbejde. Jeg mener, det er væsentligt at 
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bemærke, at værdien af andre værdipapirer og kapitalandele må antages i høj grad at være 

uafhængig af selskabets økonomiske situation og således også af om selskabet er i going concern. 

Det er på den baggrund min vurdering, at måling af f.eks. unoterede kapitalandele til kapitalværdi i 

høj grad vil reflektere likvidationsværdien på balancedagen, og at kapitalværdien i middel til høj 

grad vil reflektere likvidationsværdien efter årsrapportens offentliggørelse. 

 I de tilfælde hvor det ikke er muligt for selskabet at måle dagsværdien ud fra en observeret 

eller tilnærmet salgsværdi, skal selskabet måle andre værdipapirer og kapitalandele til kostpris 

eller en lavere genindvindingsværdi som målegrundlag, jf. ÅRL § 42. Kostprisen for andre 

værdipapirer og kapitalandele har lav relevans i forhold til fastlæggelse af likvidationsværdien af 

andre værdipapirer og kapitalandele, fordi der ingen sammenhæng er mellem den omkostning, 

selskabet har betalt for et finansielt aktiv, og den værdi, det finansielle aktiv har for en potentiel 

køber. Hvorvidt selskabet råder over andre værdipapirer og kapitalandele, som ikke kan måles ud 

fra en observeret eller tilnærmet salgsværdi, anser jeg som tvivlsomt, men i de tilfælde, hvor 

kostprisen benyttes som målegrundlag for finansielle aktiver, vurderer jeg ikke, at den bogførte 

værdi er relevant i forhold til fastlæggelse af likvidationsværdien på andre værdipapirer og 

kapitalandele. 

3.3.4.2 Tilgodehavender 

Af anvendt regnskabspraksis i BHJ’s årsrapport fremgår det, at tilgodehavender måles til 

amortiseret kostpris, og at den amortiserede kostpris nedskrives til imødegåelse af forventede tab, 

jf. figur 21.  

Figur 21: Uddrag af anvendt regnskabspraksis for BJH A/S 

 
Kilde:  BHJ A/S 2013:14. 

Brugen af amortiseret kostpris er en undtagelse til hovedreglen i ÅRL § 37, stk. 1 om at finansielle 

aktiver skal måles til dagsværdi. Finansielle aktiver som skal måles til amortiseret kostpris er udlån 

og tilgodehavender, som hidrører fra selskabets egen aktiviteter, i det omfang de ikke indgår i en 

handelsbeholdning samt øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte instrumenter, og som 

beholdes til udløb, jf. ÅRL § 37, stk. 2. Amortiseret kostpris defineres i ÅRL, bilag 1, D, nr. 1 som: 

”den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt ved første 
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indregning med 1)  fradrag af afdrag, 2)  tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på 

forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb, og 

3)  fradrag af nedskrivninger”. Det bemærkes at tilgodehavender indregnes til kostpris 21  på 

tidspunktet for første indregning jf. ÅRL § 36. Efterfølgende måles de til amortiseret kostpris.  

Ved beregning af den amortiserede kostpris på et tilgodehavende fastlægges ydelsen på 

tilgodehavendet først. Ydelsen udregnes via annuitetsmetoden med hovedstolen, den nominelle 

rente og den aftalte løbetid på tilgodehavendet som input22. Den effektive rente udregnes herefter 

ved at bestemme den interne rente af pengestrømmene mellem selskabet og debitor, hvilket vil sige 

det beløb, selskabet har stillet til rådighed for debitor (inklusiv låneomkostninger) og 

ydelsesforløbet. Dermed indregnes en eventuel initial kursgevinst/ -tab i den effektive rente23. Den 

amortiserede rente udregnes som forskellen mellem renteomkostningen udregnet ved brug af den 

effektive rente og renteomkostningen udregnet ved brug af den nominelle rente. Beløbet som 

afdrages på tilgodehavendet udregnes som ydelsen minus den nominelle renteomkostning. Den 

amortiserede kostpris udregnes som den amortiserede kostpris af tilgodehavendet ultimo året før24 

fratrukket forskellen mellem årets afdrag og den amortiserede rente (Steffensen et al. 2011:1102-

04). 

 På balancedagen skal selskabet vurdere, om der foreligger objektive indikationer på, at et 

tilgodehavende skal nedskrives. Hvis der foreligger objektive indikationer på, at tilgodehavendet 

skal nedskrives, opgøres nedskrivningen som forskellen på tilgodehavendets regnskabsmæssige 

værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra debitor. Som 

kalkulationsrente til beregning af nutidsværdien benyttes den effektive rente, der blev fastsat på 

tidspunktet for stiftelsen af tilgodehavendet. Hvis der efterfølgende observeres objektive 

indikationer på, at en tidligere nedskrivning ikke længere er nødvendig, tilbageføres nedskrivningen  

(KPMG 2012:265-66).  

 Når man skal vurdere værdien af et tilgodehavende, er det vigtigt at gøre sig klart, at et 

tilgodehavende helt basalt er en fordring selskabet har på en række pengestrømme hos en debitor. 

Den mest oplagte værdiansættelsesmetode for et tilgodehavende er derfor DFC-metoden, jf. afsnit 
                                                
21 Kostprisen for et tilgodehavende er det beløb, der er ydet som vederlag for tilgodehavendet, jf. ÅRL bilag 1, D, nr. 6. 
22 ! = ! ∗ !

!!(!!!)!! , hvor Y er ydelsen, G er det nominelle tilgodehavende , r er den nominelle rente, n er antallet af 
terminer. 
23 Den effektive rente på et tilgodehavende kan udregnes via Excels funktion til beregning af den interne rente på en 
række pengestrømme, IRR. Den første pengestrøm er det beløb, inklusiv låneomkostninger, som selskabet faktisk har 
lånt ud (derfor negativt), og de efterfølgende pengestrømme er tilbagebetalingen af lånet. 
24 Det første år udregnes den amortiserede kostpris som kostprisen inklusiv låneomkostninger fratrukket forskellen 
mellem årets afdrag og den amortiserede rente samt eventuelle nedskrivninger. 
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2.2. Værdien på et tilgodehavende afhænger af de aftalte pengestrømme og kalkulationsrenten, jf. 

formel 1 i afsnit 2.2. Når selskabet skal vurdere, om der foreligger objektive indikationer på 

værdiforringelse af et tilgodehavende, vurderer selskabet, som tidligere nævnt, udelukkende 

debitors betalingsevne og dermed størrelsen og timingen af pengestrømmene, mens den effektive 

rente fungerer som kalkulationsrente ved beregningen af tilgodehavendets nutidsværdi. I praksis 

medfører det, at den amortiserede kostpris kun reflekterer salgsværdien på tilgodehavendet i de 

tilfælde, hvor markedsrenten har været stabil i perioden fra stiftelsen af tilgodehavendet til 

balancedagen, forudsat, at selskabet har nedskrevet de forventede pengestrømme fra debitor 

tilstrækkeligt i forhold til debitors betalingsevne. Det betyder, at hvis markedsrenten stiger i forhold 

til den fastsatte kalkulationsrente, vil den amortiserede kostpris være højere end salgsværdien på 

tilgodehavendet og modsat, hvis markedsrenten falder i forhold til den fastsatte kalkulationsrente, 

vil den amortiserede kostpris være lavere end tilgodehavendets salgsværdi.  

Det er på baggrund af ovenstående min vurdering, at den amortiserede kostpris er forbundet 

med betydelig usikkerhed i perioder med skiftende renter. Hertil kommer, at selskabet måske har en 

interesse i ikke at nedskrive tilgodehavenderne i tilstrækkelig grad, f.eks. fordi nedskrivninger af 

værdien på tilgodehavender medfører en lavere soliditetsgrad, hvilket igen medfører, at selskabet 

har vanskeligere ved at optage lån i pengeinstitutter, og at lånene må antages at blive dyrere. Det må 

dog antages, at revisor ved revision af årsrapporten sikrer, at selskabet ikke i nævneværdig grad 

holder værdien af tilgodehavender kunstigt oppe. 

3.3.5 Undersøgelsesspørgsmål til spørgeguide 

Som det fremgår af ovenstående analyse, mener jeg, at kreditmedarbejdere kan estimere 

likvidationsværdien af et selskabs kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder samt 

tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse via både markeds- og indkomstmetoden ud 

fra oplysningerne i et selskabs årsrapport. Et selskabs øvrige FAA mener jeg ikke, 

kreditmedarbejdere kan estimere likvidationsværdien af ud fra oplysningerne i selskabets 

årsrapport. Et af de primære problemer er, at et selskabs årsrapport ikke indeholder oplysninger om, 

f.eks. hvilke specifikke værdipapirer, kapitalandele eller tilgodehavender, selskabet råder over. 

Dette leder til følgende undersøgelsesspørgsmål: (1) Hvordan værdiansætter kreditmedarbejdere et 

selskabs finansielle anlægsaktiver?, (2) Hvilke supplerende oplysninger beder kreditmedarbejdere 

selskabet om? 

 Som det fremgår af ovenstående analyse, mener jeg, at de rapporterede værdier i selskabers 

årsrapporter for FAA i høj grad er relevante for kreditmedarbejdere i forhold til estimering af 
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likvidationsværdien af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder og i middel til høj 

grad for de øvrige FAA i forhold til estimering af likvidationsværdier af et selskabs FAA. Dette 

leder til følgende undersøgelsesspørgsmål: (3) Hvordan mener kreditmedarbejdere at de 

rapporterede værdier på finansielle anlægsaktiver i et selskabs årsrapport, suppleret af 

årsrapportens øvrige oplysninger, understøtter deres estimering af likvidationsværdien på 

selskabets finansielle anlægsaktiver?, (4) Hvordan mener kurator, at de rapporterede værdier af 

finansielle anlægsaktiver i selskabers årsrapporter reflekterer likvidationsværdien på selskabers 

finansielle anlægsaktiver?  

4 Efterprøvning af midlertidige konklusioner via interviews 
I kapitel 3 analyserede jeg, hvordan oplysningerne i selskabers årsrapporter understøtter 

kreditmedarbejderes estimering af likvidationsværdier på selskabets anlægsaktiver. På baggrund af 

analysen kom jeg frem til en række midlertidige konklusioner. Formålet med kapitel 4 er at 

udfordre disse konklusioner, og analysen af interviewene i dette kapitel udgør dermed den sidste del 

af dette speciales hermeneutiske cirkel. 

 Inden selve analysen af de foretagne interviews vil jeg i de følgende afsnit kort redegøre for 

udvælgelsen af interviewpersonerne. 

4.1 Udvælgelse af kreditmedarbejdere til interviews 
I Danmark var der ifølge Finansrådet 114 pengeinstitutter i Danmark i 2012. Pengeinstitutterne 

varierer meget i størrelse, og de er derfor opdelt i fire grupper efter størrelsen på deres arbejdende 

kapital, der defineres som summen af indlån, egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede 

kapitalindskud25. I gruppe 1 indgår fem pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 65 mia. kr. og 

derover, jf. tabel 1.  

Tabel 1: De største pengeinstitutter i Danmark (tal i mio. kr.) 
2012 Arbejdende kapital Indlån i alt Udlån i alt Balance 

Danske Bank* 1.289.052 810.987 957.971 2.357.358 

Nordea Bank Danmark 376.707 321.564 251.390 688.761 

Jyske Bank 170.069 116.800 116.040 258.242 

Nykredit Bank 97.775 54.756 85.060 239.726 

Sydbank 90.872 75.466 74.410 152.911 

                                                
25 Kilde: Finansrådet: http://www.finansraadet.dk/Tal--Fakta/Pages/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-
ansatte.aspx ; http://www.finansraadet.dk/Tal--Fakta/Pages/statistik-og-tal/de-stoerste-pengeinstitutter.aspx  
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* Tallene for Danske Bank er for både ind- og udland. Udlån og indlån for Danmark er henholdsvis 441.408 mio. kr. og 
292.283 mio. kr.  
Kilde: Finansrådet: http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/Pages/statistik-og-tal/de-stoerste-pengeinstitutter.aspx 

Jeg har udvalgt mine respondenter fra pengeinstitutter i gruppe 1, fordi det må antages, at det er de 

pengeinstitutter, der har størst erfaring med kreditvurdering af store regnskabsklasse C 

virksomheder. Antagelsen understøttes af Finansrådets opgørelse af danske pengeinstitutters 

regnskabstal ultimo 2012, hvoraf det fremgår, at det samlede udlån fra danske pengeinstitutter 

ultimo 2012 var 1.759.049 mio. kr. Af disse udlån stod gruppe 1 pengeinstitutterne for 1.484.871 

mio. kr. svarende til 84,4 % af samtlige udlån26. 

 Kreditmedarbejdere er ikke en homogen masse. Jeg henvendte mig derfor pr. mail til den 

øverste kreditchef i de fem pengeinstitutter og bad om hjælp til udvælgelsen af respondenter, der 

har særlig erfaring med ansættelse af likvidationsværdier af aktiver. Mine henvendelser resulterede i 

aftaler om interviews med kreditmedarbejdere fra Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit Bank og 

Sydbank. Nordea ønskede desværre ikke at medvirke i min undersøgelse, men selv uden Nordea 

repræsenterer de fire øvrige gruppe 1 pengeinstitutter 70,1 % af de samlede udlån fra danske 

pengeinstitutter ultimo 2012. 

 Kreditmedarbejderne, som har deltaget i min undersøgelse, ses i figur 22. For yderligere 

oplysninger omkring de enkelte interviewede kreditmedarbejdere henvises til bilag 5. 

Figur 22: Liste over interviewede kreditmedarbejdere 

• Bent Pawlik, Afdelingsdirektør for Kredit Erhverv, Sydbank 

• Jens Lund-Hansen, Kreditchef, Sydbank 

• Søren Møller Hansen, Underdirektør, Nykredit Realkredit A/S 

• Jan Jørgensen, Afdelingsdirektør Kredit storkunder og udland, Jyske Bank 

• Lisbeth Holst, Ansvarlig for kreditovervågning, Jyske Bank 

• Jan Thoudal Bendtsen, Afdelingsdirektør Kredit, Danske Bank 

• Claus Rasmussen, Afdelingsdirektør Kredit, Danske Bank 

 

Jeg har i alt foretaget 5 interviews af ca. 1-1½ times varighed. Med undtagelse af Søren Møller 

Hansen fra Nykredit og kurator, Jens Paulsen deltog to kreditmedarbejdere fra samme pengeinstitut 

i interviewet, med henblik på at de kunne supplere hinandens udsagn. Interviewene fandt sted i 

                                                
26 Kilde: http://www.finansraadet.dk/Tal--Fakta/Documents/Sektoren%20i%20tal.xls 
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lokaler stillet til rådighed af pengeinstitutterne. Interviewene blev optaget på lydfil27 (lydfilen er 

vedlagt som dokumentation i bilag 9). Efterfølgende har jeg gennemarbejdet data fra interviewene 

ved at udskrive særligt relevante dele, som jeg har analyseret og brugt i specialets analysedel.  

4.2 Udvælgelse af en kurator til interview 
Grunden til at jeg har valgt at interviewe kurator, advokat Jens Paulsen fra Dahl Advokatfirma er, at 

jeg i mit litteraturstudium læste en artikel med titlen ”Værdiansættelse i konkursboer” forfattet af 

Jens Paulsen, som jeg syntes var interessant. Bland andet konkluderede han, at: ”regnskabsmæssige 

principper iht. årsregnskabsloven ikke har indflydelse på værdiansættelsen, og at værdiansættelsen 

til syvende og sidst baseres på et miks af udbud og efterspørgsel, og som et resultat af kurators 

forhandlingsdygtighed eller mangel på samme” (Paulsen 2012). Artiklen er baseret på en empirisk 

tilgang til værdiansættelse af aktiver, og jeg mente derfor at Jens Paulsen via hans lange erfaring 

som kurator ville kunne udfordre mine midlertidige konklusioner på specialets problemformulering. 

Tidsmæssigt foretog jeg interviewet med Jens Paulsen efter interviewene med kreditmedarbejderne, 

fordi jeg ligeledes ønskede at udfordre de midlertidige konklusioner, jeg havde draget efter 

interviewene med kreditmedarbejderne og således lægge et ekstra lag på den hermeneutiske proces.  

 Yderligere oplysninger om Jens Paulsen forefindes i bilag 6. 

4.3 Kreditmedarbejderes brug af likvidationsværdier på anlægsaktiver 
Jeg vil i dette afsnit behandle den sondrende del af interviewene, som har til formål at kortlægge de 

overvejelser, som henholdsvis en kreditmedarbejder og en kurator gør sig, når de skal ansætte 

likvidationsværdien af en virksomheds anlægsaktiver. 

4.3.1 Brugen af likvidationsværdier på anlægsaktiver 

Selv om nogle pengeinstitutter tillægger likvidationsværdien af en virksomheds aktiver større vægt 

end andre i forbindelse med kreditvurderingen af en virksomhed, er der ikke tvivl om, at 

estimeringen af likvidationsværdien af en virksomheds aktiver spiller en sekundær rolle ved 

kreditgivning i pengeinstitutter. Det der primært afgør, om et pengeinstitut yder et lån til et selskab 

er, om selskabet genererer gode Cash Flows. Årsagen til at en estimering af aktivers 

likvidationsværdi ikke er det primære redskab ved kreditvurdering af selskaber, forklares meget fint 

af Søren Møller Hansen fra Nykredit: ”… Det er fordi, hvis du allerede har behov for den analyse, 

                                                
27 Interviewet med Bent Pawlik og Jens Lund-Hansen fra Sydbank blev ikke optaget pga. en teknisk fejl i 
optageudstyret og findes derfor ikke på lydfilen. I stedet har jeg udarbejdet et referat umiddelbart efter interviewet, som 
er vedlagt som bilag. 
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når du bevilliger et lån, bør du starte med at sige nej. Nogle gange diskuterer vi det, men det er 

sjældent” (Hansen 2013). Claus Rasmussen fra Danske Bank forklarer vægtningen mellem 

estimering af likvidationsværdier og Cash Flows således: ” … det vi kigger på først og fremmest er 

Cash Flow i virksomheden, så det vil sige, at når vi kreditvurderer: nr. 1 Cash Flow, nr. 2 det 

bliver lidt mere defensivt kan man sige, så går vi ind og fokuserer på aktiverne og på sikkerhederne. 

Ofte tager vi sikkerheder i disse aktiver, så det kommer i anden række” (Bendtsen, Rasmussen 

2013). Jan Jørgensen fra Jyske Bank giver en næsten tilsvarende forklaring: ”… jeg vil sige, det er 

ikke fordi, det er det primære, at vi går ind med det samme og kigger på, hvad er belåningsværdien 

i daglig tale… hvad ville vi kunne tvangssælge de her aktiver til og få i kassen, hvis vi går ud i et 

tvangslignende salg af dem. Vi kalder det en forceret salgspris. Du kan sige, at nu siger jeg, at det 

ikke nødvendigvis er det primære, når nu vi skal opgøre vores risiko, går vi jo ind og ser på hvilke 

sikkerheder, vi kan få, og det er nok i det leje, at den her værdi er vigtig for os” (Jørgensen, Holst 

2013).  

Ifølge Jens Lund-Hansen fra Sydbank er selskabets indtjening ligeledes det centrale i 

Sydbanks kreditvurdering af virksomheder, og kreditmedarbejderne i Sydbank fastlægger ikke 

likvidationsværdien af virksomheders aktiver i forbindelse med kreditvurderingen. I Sydbank 

foretages kreditvurderingen og -overvågningen af Kreditafdelingen. I de tilfælde hvor 

Kreditafdelingen observerer indikationer for værdiforringelser (OIV) på udlånene, overføres 

engagementerne til Erhvervsafdelingen, som herefter ansætter likvidationsværdier af selskabets 

aktiver. Der fortages ikke værdiansættelse af alle selskabets aktiver men hovedsageligt af de 

aktiver, som pengeinstituttet har sikkerhed i (Pawlik, Lund-Hansen 2013). Netop spørgsmålet 

omkring omfanget af aktiver, der fastsættes en likvidationsværdi på ved OIV, adskiller 

tilsyneladende pengeinstitutternes tilgang til ansættelse af likvidationsværdier af selskabers aktiver. 

I Jyske Bank fokuserer man i lighed med i Sydbank også på fastlæggelsen af likvidationsværdien af 

bankens sikkerheder: ”Vi har mest fokus på dem, vi har sikkerheder i og dem laver vi nogle mere 

minutiøse beregninger [af]. På den brede balance, hvis ikke det er sikkerheder så laver vi, hvad skal 

vi sige, en noget overordnet, og også afhængigt af hvor væsentlige de er, så tager vi den aktiv for 

aktiv, hvad siger vores erfaringer? Hvor er det henne, der kan være noget værditab? Potentielt 

værditab skjult i tallene? Det er ud fra en væsentlighedsbetragtning, hvor vi kigger på de 

væsentligste aktivposter. Vi går ikke ind og laver en minutiøs gennemgang af alle aktiver, for alle 

kunder i hvert fald” (Jørgensen, Holst 2013). I modsætning til i Sydbank og i Jyske Bank ansætter 

man i Nykredit og i Danske Bank likvidationsværdien af alle aktiver ved OIV. Søren Møller-
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Hansen svarer på spørgsmålet om, hvorvidt han fastsætter likvidationsværdier på alle aktiver eller 

kun på sikkerheder ved OIV: ”Når og hvis vi gør det, så gør vi det for det hele” (Hansen 2013). I 

Danske Bank ansætter man ligeledes likvidationsværdierne på alle aktiver ved OIV: ”Vi går ind og 

vurderer alle aktiverne, når vi taler realisation” (Bendtsen, Rasmussen 2013). Reelt er forskellen 

på kun at ansætte likvidationsværdien på pengeinstituttets sikkerheder og at ansætte 

likvidationsværdien af alle aktiver måske ikke så stor. Claus Rasmussen fra Danske Bank forklarer 

hvorfor: ”Jamen, man kan jo sige, at ofte er det sådan, at bankerne generelt, tror jeg, [har] en 

interesse i, at de vil have et helkundeforhold. Det vil sige, at det ikke er fordelt på 20 banker, og det 

betyder jo alt andet lige, at hovedparten af aktiverne er det os, der har finansieret dem, vi har 

finansieret ejendomme, vi har finansieret varelager og debitorer via driftskreditter, så der er 

således ikke så meget andet, så det betyder også, at vi ofte har sikkerhed i disse aktiver” (Bendtsen, 

Rasmussen 2013).  

 Det bemærkes, at de pengeinstitutter der estimerer likvidationsværdier på et selskabs aktiver i 

forbindelse med kreditvurderingen (Danske Bank og Jyske Bank) er de samme pengeinstitutter, 

som har valgt at benytte den avancerede IRB-model28, hvorimod de institutter der ikke estimerer 

likvidationsværdier på en virksomheds aktiver i forbindelse med kreditvurderingen er de 

pengeinstitutter, som har valgt at benytte den grundlæggende IRB-model (Sydbank og Nykredit), jf. 

bilag 3. I forbindelse med OIV er der principielt nogle forskelle mellem, om pengeinstitutterne 

fastsætter likvidationsværdier på alle aktiver eller kun på sikkerheder, men forskellen må antages at 

være beskeden, fordi pengeinstitutterne søger helkundeforhold og derfor reelt har sikkerheder i de 

fleste aktiver.  

4.3.2 Tilpasning af værdiansættelsesmetoder til estimering af likvidationsvædier 

I afsnit 2.4 redegjorde jeg for, at kreditmedarbejdere bør tilpasse deres værdiansættelse af 

anlægsaktiver til likvidationsværdier via en række faktorer, som påvirker salgsprisen og 

salgsomkostningerne ved forceret salg af aktiver. Pengeinstitutterne har særligt fokus på aktivernes 

specialiseringsgrad. Jan Jørgensen og Lisbeth Holst fra Jyske Bank forklarer hvorfor: ”…et af de 

elementer som selvfølgelig er med er, hvor omsætteligt et aktiv er. Der er forskel på, om det er en 

standardvare, hvor en Peugeot 108, 307 eller et eller andet, eller om det er en specialindrettet 

lastbil med borehoved eller et eller andet, der kan lavet et eller andet, altså om det er standardvare 

eller specialvare. Det er en af de ting, vi kigger på ved den værdiansættelse, vi kommer frem til… jo 

                                                
28 Internal Rating-Based model. 
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mere specielt aktivet er, jo færre købere er der som regel” (Jørgensen, Holst 2013). Også 

omkostningerne forbundet med likvidationssalg tages der hensyn til: ”Vi laver et haircut på dem i 

form af, at vi sætter nogle omkostninger ind… det kan også nogle gange komme an på, hvad det er 

for aktiver… du kan sige, at hvis det er en villa, et hus eller en personbil, så er det sådan rimeligt til 

at forudse, hvad omkostningerne er ved det, hvorimod hvis det er sådan et specialaktiv, hvor jeg 

skal ud og have fat i nogle specialmæglere, så ved de jo, hvad de vil have for det” (Jørgensen, Holst 

2013). 

 Som det fremgår af ovenstående, korrigerer kreditmedarbejderne for særlige faktorer, der 

påvirker salgspriser og salgsomkostninger ved likvidationssalg, og de benytter dermed i praksis 

likvidationsværdiansættelsesmodeller til estimeringen af likvidationsværdien af virksomheders 

aktiver.  

4.4 Immaterielle anlægsaktiver 

4.4.1 Værdiansættelse af immaterielle anlægsaktiver 

I de tilfælde hvor kreditmedarbejdere estimerer likvidationsværdier på IAA, benytter de 

indkomstmetoden, men som Søren Møller Hansen fra Nykredit formulerer det: ”Der er ingen faste 

regler. Det handler om at benytte sin sunde fornuft. I relation til sådan noget, især immaterielle 

aktiver, der er sund fornuft den højeste, højeste form for intelligens set med mine øjne – det kan jo 

være hvad som helst” (Hansen 2013). Søren Møller Hansen gør meget ud af at fortælle, at 

værdiansættelse ikke er entydig men handler om at have en god mavefornemmelse: ”Du er nødt til 

på et eller andet tidspunkt ligesom at definere, om du ligger inden for det spillerum, hvor du er 

komfortabel eller ej, fordi du kan ikke gøre det her til en eksakt videnskab… At the end of the day er 

du nødt til at stole på din egen gut feeling, fordi der er ingen af os, der kan forudsige et fremtidigt 

cash flow i det uendelige” (ibid). Som jeg redegjorde for i afsnit 3.1, mener jeg, at 

indkomstmetoden er den eneste metode, der er anvendelig ved estimering af likvidationsværdien på 

immaterielle anlægsaktiver. Dette understøttes bl.a. af Søren Møller Hansen: ”… jeg er cash-flow-

mand. Cash flow er det vigtigste. Det er også vigtigst, når du værdiansætter et immaterielt aktiv. 

Hvad er cash flow? Hvad genererer det?” (ibid). Claus Rasmussen fra Danske Bank formulerer det 

således: ”…man kan sige, [at] er der ikke noget cash flow, og så kan man sige, vi ved jo ikke, om 

den de her udviklingsomkostninger, om de har nogen værdi, for når de ikke har noget cash flow, 

har de som udgangspunkt ikke nogen værdi for bankerne. Der er ingen substans bag” (Bendtsen, 

Rasmussen 2013). 
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 I lighed med revisors vurdering af væsentlighed i forbindelse med revision af en virksomheds 

årsrapporter afhænger kreditmedarbejdernes analyse af immaterielle anlægsaktiver i forbindelse 

med kreditvurdering også af, hvor væsentlige de immaterielle anlægsaktiver er for f.eks. selskabets 

soliditet eller indtjening. Jan Jørgensen fra Jyske Bank forklarer, at: ”Hvis det er virksomheder, 

hvor vi er inde, og hvor det er afgørende for vores kreditvurdering; hvis det er 

udviklingsvirksomheder, som har en eller flere projekter, som det er overlevelsesevnen for den her 

virksomhed. Så får vi nogle supplerende oplysninger fra virksomheden, og du kan sige, at om vi vil 

så i nogle tilfælde bede om at få en fagmand til at komme med en uvildig vurdering af den” 

(Jørgensen, Holst 2013). Jan Jørgensen uddyber: ”… hvis vi har et, det kunne være en licens eller et 

patent, som fylder meget for en virksomhed, når vi kigger på aktiverne, så vil vi som bank bore 

mere i, og vi vil ikke nøjes med det, som står i regnskabet. Vi ville, som jeg sagde før, hvis det er en 

licens, man har til et marked, ville vi spørge: hvor meget tjente I i det hele taget på de produkter på 

det marked sidste år? Og når vi så ved, at licensen har en restlevetid på lad os sige 5 år, jamen så 

kan vi jo se, at fem års indtjening på det marked, det er ca. X, og så bør licensen i hvert fald ikke 

være bogført til en værdi, som overgår det” (ibid). Af sidste citat kan det udledes, at Jan Jørgensen, 

i lighed med Søren Møller Hansen fra Nykredit, værdiansætter IAA ud fra indkomstmetoden. Det 

bemærkes i øvrigt, at der er god sammenhæng mellem det underliggende rationale for 

værdiansættelse via indkomstmetoden, jf. afsnit 2.2 og Jan Jørgensens mening om, hvad den 

maksimale bogførte værdi for en licens bør være. 

4.4.2 Årsrapportens informationsværdi 

Af min analyse i afsnit 3.1.4 fremgår det, at jeg vurderer, at balancens værdier ikke er relevante for 

kreditmedarbejderne i forhold til estimering af likvidationsværdien af en virksomheds IAA. Denne 

vurdering understøttes af, at kreditmedarbejderne fra Sydbank, Danske Bank og Jyske Bank ikke 

tillægger IAA praktisk brugsværdi i en likvidationssituation. Jan Bendtsen fra Danske Bank 

formulerer det således: ”… hvis du er henne der, hvor virksomheden står og skal til at dreje nøglen 

om, så er det 0 værd. I en going concern betragtning, der er det jo bogført til nogle ting i 

regnskaberne, men vi tillægger ikke værdien stor vægt” (Bendtsen, Rasmussen 2013). Jan 

Jørgensen fra Jyske Bank formulerer det således: ”… det er nogle af dem, det er absolut sværest at 

sætte en likvidationsværdi på. Det er også nogle af dem, som vi vil, det er nogle af dem, der har en 

lav belåningsværdi, hvis overhovedet nogen, i vores setup” (Jørgensen, Holst 2013). Søren Møller 

Hansen fra Nykredit indkapsler problematikken i forhold til de forskellige målegrundlag, som 

benyttes i virksomheders årsrapporter og den faktiske likvidationsværdi af det IAA således: ”… det 
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ene kan være lige så rigtigt, som det andet er forkert. Jo, fordi du ved ikke, hvad det er værd, før 

der står en køber med en pose penge. Før ved du ikke, hvad det er værd. Du kan være heldig, at du 

kan få mere for det, du kan være pisse uheldig, at du får 0” (Hansen 2013). Dette sidste citat fra 

Søren Møller Hansen understøtter også min vurdering af, at balancens værdier ikke er relevante i 

forhold til værdiansættelsen af immaterielle anlægsaktiver, idet man ikke ud fra balanceværdien kan 

lave en pålidelig prognose af likvidationsværdien på et immaterielt aktiv. 

4.4.3 Kurators syn på værdiansættelse af immaterielle anlægsaktiver 

Som jeg redegjorde for i afsnit 3.1, er forudsætningen for, at kurator kan sælge de rapporterede 

IAA, at de IAA kan udskilles fra de øvrige aktiver, og at selskabet/konkursboet har kontrol over de 

fremtidige økonomiske fordele igennem kontrakter mv. Mit første spørgsmål til kurator Jens 

Paulsen var derfor, om han mente, at det var praktisk muligt at sælge: (1) færdiggjorte 

udviklingsprojekter, (2) Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende 

rettigheder og (3) udviklingsprojekter under opførelse og forudbetalinger for immaterielle 

anlægsaktiver. At Jens Paulsen mente, at det ”sagt på jysk var vanskeligt”, fremgår tydeligt af 

følgende udpluk fra hans besvarelse på spørgsmålet: ”De kan give voldsomme problemer, fordi de 

er vanskelige at håndtere. Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad den reelle værdi[…], men 

man kan i hvert fald sige, at her er det virkelig en udfordring, fordi meget ofte vil man tage den til 

en lav pris[…] forvente værdien af dem er uhyggeligt svært[…], det giver nogle betydelige 

udfordringer det der, men der er ingen tvivl om, at i nogle tilfælde kan der ligge værdier der” 

(Paulsen 2013). Af Jens Paulsens besvarelse på spørgsmålet kan man udlede, at salgsprisen på IAA 

ofte er lav, hvilket vil sige, at kreditmedarbejderes umiddelbare værdiansættelse af immaterielle 

anlægsaktiver til 0 ofte vil være rimelig præcis. Det fremgår dog også, at IAA nogle gange kan være 

værdifulde, hvilket vil sige, at kreditmedarbejdernes umiddelbare værdiansættelse af immaterielle 

anlægsaktiver til 0 i nogle tilfælde vil være meget skæv.  

4.4.4 Kurators syn på de rapporterede værdier i selskabers årsrapporter 

Som jeg redegjorde for i afsnit 4.4.1, mener kreditmedarbejdere ikke, at de rapporterede værdier på 

IAA i virksomheders årsrapporter reflekterer det immaterielle anlægsaktivs likvidationsværdi. Jens 

Paulsen deler denne opfattelse. På spørgsmålet om hvor godt han mener, at genindvindingsværdien 

på et IAA reflekterer likvidationsværdien, svarer han: ”… Udgangspunktet er 0, fordi det er en 

spådom, hvordan det skal sættes til, hvad fanden er det værd? Hvad er kostprisen, ik’? Altså det 

som du snakker om, det er regnskabsmæssig værdi, når vi er ovre i en konkurs. Nu siger jeg det lige 
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ud, og jeg ved, du er revisoruddannet. Jeg er ked af det, det er [jeg] fuldstændigt flintrende ligeglad 

[med], vi sætter det ud af kraft. Det er markedsværdien - hvad det her kan sælges til, og hvad det 

kan sælges til, det er helt uafhængigt af, hvad omkostningerne ved udvikling har været” (Paulsen 

2013). Strengt taget dækker citatet kun udviklingsprojekter, men på et spørgsmål omkring hvorvidt 

store regnskabsklasse C virksomheder nedskriver deres IAA tilstrækkeligt, eliminerer han enhver 

tvivl om, at det også gælder erhvervede rettigheder mv.: ”Men jeg kan sige, at værdiansættelsen 

bruger jeg ikke til en skid, intet! Det passer jo aldrig alligevel…” (ibid).  

4.5 Materielle anlægsaktiver 
Overordnet set har de interviewede kreditmedarbejderne den samme tilgang til vurdering af 

likvidationsværdier af materielle anlægsaktiver: ”… vi vurderer det på to måder, hvis man kan sige 

det sådan: - altså driftsmidler på én måde og ejendomme på én måde” (Jørgensen, Holst 2013). På 

den baggrund har jeg valgt at opdele dette afsnit i to: (1) grunde og bygninger, (2) driftsmidler. 

4.5.1 Værdiansættelse af grunde og bygninger 

Jens Lund-Hansen og Bent Pawlik fortæller, at man i Sydbank får grunde og bygninger vurderet af 

eksterne eksperter, og at vurderingen skal være under et år gammel (Pawlik, Lund-Hansen 2013). I 

Danske Bank vil lån i en ejendom ofte blive kædet sammen med Danske Banks realkredit institut, 

Realkredit Danmark: ”… så sender de en vurderingsperson ud, der vurderer den her ejendom, og 

på baggrund af den her vurdering, og det skal man også lovgivningsmæssigt, ud fra den vurdering 

kan vi så komme med et finansieringstilbud i form af et realkreditlån og måske nogle banklån … så 

der ville du målrettet gå ud og kigge på den ejendom og se at få vores vurderingsfolk ud …” 

(Bendtsen, Rasmussen 2013). I Jyske Bank benytter man ikke nødvendigvis eksterne eksperter til 

vurdering af grunde og bygninger: ”Faste ejendom er karakteriseret ved, at der er faktisk rimelig 

mange tilgængelige prisstatistikker på fast ejendomme, også erhvervsejendomme, derfor har vi 

noget rimeligt godt, hvad skal vi sige, eksternt kildemateriale på værdiansættelse af ejendomme” 

(Jørgensen, Holst 2013). Brugen af prisstatistikker indikerer, at værdiansættelse af grunde og 

bygninger baseres på markedsmetoden, hvilket også bekræftes af Jan Jørgensen. Et af problemerne i 

forhold til værdiansættelse af grunde og bygninger via markedsmetoden er, som jeg redegjorde for i 

afsnit 3.2.1, at virksomheders årsrapporter ikke indeholder oplysninger omkring hvilke grunde og 

bygninger, selskabets råder over. På spørgsmålet om hvordan de identificerer hvilke grunde og 

bygninger, selskabet råder over, svarer Jan Jørgensen: ”Altså i mange tilfælde har vi sikkerheder, 

altså pant i, og derfor har vi en specifik, og det har vi i en del tilfælde, og har vi ikke decideret pant 
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i dem, så igen ud fra en væsentlighedsbetragtning, altså er ejendommen noget som fylder meget i 

balancen beder vi om yderligere specifikationer. Er det ikke noget, der er afgørende for 

virksomheden, er det ikke sikkert, at det er noget, vi går nærmere ind i” (ibid).  

 Pengeinstitutternes kreditmedarbejdere værdiansætter med andre ord selv værdien af grunde og 

bygninger, evt. via en ekspert, og baserer ikke værdiansættelsen af grunde og bygninger på de 

rapporterede værdier i virksomheders årsregnskaber. Det fremgår ligeledes, at oplysningerne i 

virksomheders årsrapporter ikke understøtter kreditmedarbejderes informationsbehov ved 

ansættelse af likvidationsværdier på grunde og bygninger, fordi kreditmedarbejdere er nødt til at 

bede om yderligere specifikationer i de tilfælde, hvor de ikke allerede har oplysningerne som følge 

af pant i grunde/bygninger.  

4.5.2 Værdiansættelse - driftsmidler 

Væsentlighed er, som jeg tidligere har skrevet, en bestemmende faktor for, hvorvidt en 

kreditmedarbejder vælger at værdiansætte et givent aktiv eller en aktivgruppe, og hvordan han 

vælger at værdiansætte aktivet/aktivgruppen. Ved værdiansættelse af materielle anlægsaktiver 

forsøger kreditmedarbejderne at værdiansætte aktiverne på et så overordnet niveau som muligt. I 

Jyske Bank har man overordnede modeller til beregning af likvidationsværdier på materielle 

anlægsaktiver: ”… fordi det er jo generelle…, man kan jo ikke lave en model, hvor det er én type 

aktiv, så vi har en model pr. aktivtype eller aktivklasse, ikke? Så ved vi, at maskiner i den branche, 

det giver typisk sådan, omvendt ved vi, at biler, de har den likvidationsværdi i forhold til den 

nedskrevne værdi, eller hvad vi nu har som input” (Jørgensen, Holst 2013). Som det fremgår af 

citatet, tager værdiansættelsen af MAA udgangspunkt i selskabers rapportering i deres årsrapport. 

Det fremgår også, at de bogførte værdier i et selskabs årsrapport ikke reflekterer 

likvidationsværdien direkte, men at de bogførte værdier har en prognoseværdi, som 

kreditmedarbejderen lægger til grund for sin værdiansættelse af selskabets materielle anlægsaktiver. 

Det ligger implicit i citatet, at kreditmedarbejdere i Jyske Bank beder om supplerende oplysninger, 

som muliggør en udskilning af selskabets driftsmidler i f.eks. maskiner og biler, som nævnes 

specifikt. For de aktiver som er meget specialiserede og ikke kan indgå direkte i Jyske Banks 

modeller, må det antages, at der foretages en individuel værdiansættelse af de specialiserede aktiver 

hvis, aktiverne fylder meget i balancen eller er afgørende for selskabet, som det var tilfældet for 

grunde og bygninger, jf. afsnit 4.5.1.  

 Søren Møller Hansen fra Nykredit fortæller, at han ofte benytter benchmarks til at vurdere, om 

værdiansættelsen af et selskabs aktiver er rimelig: ”Vi forsøger via vores eget system at finde nogle 
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relevante benchmarks, det er fordelen ved at være så store som Nykredit, at vi har forholdsvist let 

ved at finde relevante benchmarks, og hvis vi ikke kan finde nogle inden for vores egen koncern, 

kan vi måske finde dem – når det er gruppe C virksomheder, som er tæt på at blive 

børsintroduceret, vil jeg sige, at det er forholdsvist taknemmeligt at finde benchmarks i 

Skandinavien, og så kan det da godt være, at du skal lave et haircut i sådan et benchmark i en 

beslutningsproces, men du kan finde benchmarks i forskellige brancher for de fleste typer 

virksomheder” (Hansen 2013). Søren Møller Hansen bekræfter, at han benytter benchmarks frem 

for tilbagediskonterede cash flows til værdiansættelse af aktiver og forklarer hvordan: ”Hvis de 

driver en virksomhed, som er stort set kompatibel, hvorfor har de så forskelle i sammensætningen 

af deres aktiver? F.eks. er der en logisk forklaring på det, eller er der ikke en logisk forklaring på 

det? På den måde får man benchmarket den case, som du sidder og arbejder med, selvom der 

måske er en logisk forklaring på forskellen. Ok, så er du trods alt nået en afklaring, at den 

sammenhæng du sidder med måske er fair and square alligevel” (ibid). På trods af at Søren Møller 

Hansens tilgang til værdiansættelsen af MAA adskiller sig fra den tidligere beskrevne 

værdiansættelse af MAA i Jyske Bank, er det værd at bemærke, at Søren Møller Hansen også 

benytter årsrapportens bogførte værdier som grundlag for værdiansættelsen.  

 Jens Lund-Hansen og Bent Pawlik fortæller, at man i Sydbank vurderer alle aktiver enkeltvist, 

hvis kundeforholdet er kritisk, og at man finder en markedspris for aktivet og korrigerer for 

nedtagningsomkostninger, aktivernes specialisering og dermed antallet af potentielle købere 

(Pawlik, Lund-Hansen 2013).  

Ved udlån til driftsmidler har pengeinstitutterne ofte sikkerhed i det konkrete aktiv. Claus 

Rasmussen fra Danske Bank forklarer, hvordan hans tilgang til værdiansættelse er i forbindelse med 

udlån til driftsmateriel: ”Hvis du kommer og skal låne til en maskine, jamen så kan det godt være, 

at vi siger ok, den maskine få vi jo ikke nogen til at vurdere, den har en pris, så går vi ind og kigger 

på cash flow og ser, hvad er det for en maskine og prøver at estimere nogle krav til udbetaling. Er 

det en specialmaskine eller en maskine, der kan sælges sådan rimeligt nemt, og kan vi ikke vurdere 

det, jamen så ringer vi til f.eks. Nordania29” (Bendtsen, Rasmussen 2013). Det bemærkes, at citatet 

harmonerer med Danske Banks generelle tilgang til kreditvurdering, idet Cash Flows er det 

primære, og værdiansættelsen er det sekundære. Det bemærkes ligeledes, at værdiansættelsen tager 

udgangspunkt i markedsmetoden, idet man overvejer, hvad aktivet kan sælges til, givet f.eks. 

antallet af potentielle købere.   

                                                
29 Nordania er Danske Banks leasingselskab (Bendtsen, Rasmussen 2013). 
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4.5.3 Årsrapportens informationsværdi – driftsmidler 

I afsnit 3.2.4 konkluderede jeg, at de bogførte værdier i selskabers årsrapporter kun i begrænset 

grad reflekterede likvidationsværdierne på MAA men åbnede samtidig for muligheden af, at de 

bogførte værdier havde en prognoseværdi for kreditmedarbejderen. Af afsnit 4.5.2 fremgår det, at 

man i Jyske Bank har modeller, som estimerer likvidationsværdien for generelle aktiver, og det 

bekræftes således, at der for generelle aktivtyper er en sammenhæng mellem den bogførte værdi i 

årsrapporten og en eventuel senere likvidationsværdi. Det bør dog bemærkes, at brug af modellerne 

forudsætter en specificering af regnskabsposten MAA udover de oplysninger, som fremgår af 

årsrapportens noter.  

 Kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger er det typiske målegrundlag for 

anlægsaktiver i selskabers årsrapporter, jf. afsnit 3.2.4. Jens Lund-Hansen og Bent Pawlik fra 

Sydbank mener, at kostprisen på tidspunktet for første indregning er et godt udtryk for et aktivs 

likvidationsværdi, fordi det er den aktuelle pris, aktivet er købt til (Pawlik, Lund-Hansen 2013). 

Selvom rationalet er logisk, nuancerer Jan Jørgensen fra Jyske Bank det lidt: ”Jamen, det er igen, 

så er du ude i et tvangssalg, og så kan du sige, hvis kostprisen har været mellem to uafhængige 

parter, så er det ikke altid det, jeg får for det, hvis jeg skal ud og sælge i morgen… Hvis du har købt 

en bil, er den selvfølgelig indregnet til kostpris, men du ved godt, at hvis du vender ude på vejen og 

kører tilbage til forhandleren, så får du ikke den pris, som du betalte for den 5 minutter før. Så der 

er i princippet en straksnedskrivning på alle aktiver og lige så snart vi bruger de her haircuts, vi 

altså ligesom afsætter til omkostningerne, når vi bedømmer vores belåningsværdier, afsætter vi 

også sådan, at du kan sige, at der er sådan en værdiforringelse med det samme, selvom det er sprit 

nyt” (Jørgensen, Holst 2013). Med andre ord mener Jan Jørgensen ikke at kostprisen direkte 

reflekterer likvidationsværdien på et aktiv, men at kostprisen har en prognoseværdi i forhold til 

estimering af likvidationsværdier på MAA. 

 Et af de aspekter alle de interviewede kreditmedarbejdere giver udtryk for, at de har fokus på er 

den afskrivningsprofil, som selskaber benytter på de enkelte aktivtyper. Jan Bendtsen fra Danske 

Bank udtrykker det således: ”… det skulle gerne være således, at det modsvarer aktivets værdi, 

altså den her løbende forringelse, ikke. … hvis du har afviklet en maskine over fem år er det jo ikke 

noget, man afskriver over ti år. Ja det kigger vi meget på” (Bendtsen, Rasmussen 2013). Det er 

værd at bemærke, at en anden mulig forklaring på, at kreditmedarbejderne fokuserer på 

afskrivningsprofilerne er, at jo længere afskrivningsperioden er, jo mindre bliver afskrivningerne, 
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og jo større bliver selskabets overskud. Hertil kommer, at for lave afskrivninger medfører, at 

selskabets soliditet ser bedre ud, end den egentlig er.  

 Virksomheder har i henhold til ÅRLs § 41 mulighed for at opskrive MAA til dagsværdi. 

Kreditmedarbejderne er generelt skeptiske over for opskrivninger. Jens Lund-Hansen og Bent 

Pawlik fortæller, at de ikke tillægger opskrivninger værdi, fordi opskrivninger er meget subjektive, 

da det er virksomhederne selv, der indsætter forudsætninger i værdiansættelsesmodellerne til 

kapitalværdi (Pawlik, Lund-Hansen 2013). Jan Bendtsen fra Danske Bank udtrykker en lignende 

skepsis: ”Man kan i hvert fald sige, at det er ikke normalt, at de gør det, og når så at de gør det, så 

er det jo klart, det er en opskrivning, som vi selvfølgelig er nødt til at efterprøve, fordi vi har set 

nogle virksomheder i krise som pludselig – det er typisk det, der sker – at de foretager den 

opskrivning for at få kapitalen op på et vist niveau … men der går vi ind og prøver med snusfornuft, 

sund fornuft og kigge på, er der grundlag for at foretage denne opskrivning” (Bendtsen, Rasmussen 

2013). Af citatet støttes min opfattelse af, at det er meget få virksomheder, der opskriver MAA til 

dagsværdi. Jan Jørgensen fra Jyske Bank er lidt mere ambivalent i forhold til virksomheders brug af 

opskrivninger: ”Det kommer jo også an på om de er gode til at beskrive det, de laver, kan man sige. 

Hvis man kan se principperne for, hvordan de laver deres værdiansættelse, kan man jo også se på 

principperne for, hvordan de opskriver … Men jeg vil sige, at hvis vi kigger på en virksomhed og 

den så har en samlet egenkapital på 100, og vi kan se at, de 70 af de 100 er 

opskrivningshenlæggelser, så vil der nok tænde nogle gule lamper hos mig. Så ville vi bore meget i 

det ikke? Hvis man har en opskrivning på 1 eller 2, så er det nok ikke det, som flytter det store 

billede i kreditvurderingen” (Jørgensen, Holst 2013). Jan Jørgensen beskriver her på fin vis, at hvis 

dagsværdien er et udtryk for en tilnærmet salgsværdi, skal man være meget opmærksom på, hvilke 

forudsætninger selskabet har benyttet. Han understreger også endnu engang, at kreditvurdering 

foretages ud fra vurdering af væsentlighed. 

 Uanset om et selskab anvender kostpris eller dagsværdi i henhold til § ÅRLs 41, skal MAA 

nedskrives til en lavere genindvindingsværdi, jf. ÅRLs § 42. Jan Jørgensen giver udtryk for, at det 

er sjældent, at virksomhederne nedskriver deres aktiver: ”De fleste bruger deres ordinære 

afskrivninger. Det er ikke så tit, vi ser, at man er inde og lave de ekstraordinære nedskrivninger. 

Det synes jeg ikke er et så udpræget fænomen. Om det så burde være det, synes jeg er svært at 

konkludere entydigt” (Jørgensen, Holst 2013). Bent Pawlik og Jens Lund-Hansens fra Sydbank 

siger, at det er godt, hvis virksomhederne nedskriver, men at de ikke tillægger nedskrivninger stor 

betydning, fordi det i lighed med opskrivninger er papirpenge (Pawlik, Lund-Hansen 2013). 
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 Ifølge kurator, Jens Paulsen, er der god grund til at være skeptisk i forhold til, om selskaber 

reelt nedskriver til genindvindingsværdi: ”… en del af de virksomheder som går ned, der kan man 

jo sige, at der har man simpelthen objektivt set, efter min opfattelse, ikke skrevet værdierne 

tilstrækkeligt ned forinden. Hvis du går hårdt på her, så har det sidste regnskab ikke udvist et 

retvisende billede af selskabets økonomiske situation” (Paulsen 2013). I enkelte tilfælde sælges 

aktiverne i nødlidende virksomheder dog ifølge Jens Paulsen over bogført værdi: ”Så er der jo 

nogle gange, at der kan komme nogle ting, som  der er nogle konkurrenter i markedet, som bare vil 

have, sådan er det faktisk også nogle gange, at vi får solgt. Det får vi som regel lige inden 

konkursen, solgt noget over bogført værdi … problemet er bare, at der er langt mellem de her sager 

… men det kan godt ske, Det har bare ikke noget med værdiansættelsen i regnskabet at gøre, intet” 

(Paulsen 2013). Som det fremgår af ovenstående, mener Jens Paulsen, at de bogførte værdier for 

MAA ofte er for høje og dermed ikke reflekterer likvidationsværdien på MAA godt. Det bemærkes 

i øvrigt, at i de sjældne tilfælde hvor MAA sælges over bogført værdi, sælges de til en konkurrent, 

lige inden en konkurs indtræder. 

4.6 Finansielle anlægsaktiver 
4.6.1 Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder 

Som jeg redegjorde for i afsnit 3.3.1.1 og 3.3.2.1, mener jeg, at et selskabs årsrapport understøtter 

kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til ansættelse af likvidationsværdier af 

kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder via såvel markedsmetoden som 

indkomstmetoden. På trods af at jeg vurderer, at det er muligt at værdiansætte kapitalandele i 

tilknyttede- og associerede virksomheder via markedsmetoden eller indkomstmetoden, vælger 

kreditmedarbejderne ofte en lidt mere lavpraktisk tilgang til værdiansættelsen med udgangspunkt i 

indre værdi.  

 Søren Møller Hansen fra Nykredit forklarer sin tilgang til værdiansættelse af kapitalandele i 

tilknyttede- og associerede virksomheder således: ”Som udgangspunkt ser vi, hvad virksomheden 

selv har værdiansat dem til. Så går vi ind og siger, hvor er specifikationen af den klump der hedder 

finansielle aktiver, den består så af to associerede selskaber, og hvad ved jeg, en filial i Tyskland 

som kører et småselskab, fat i regnskaberne fra dem og se, om det ser rimelig fornuftigt ud. Så du 

har ret i, at som udgangspunkt er det en indre værdi, man lægger for dagen, og hvis den er helt 

skæv, i den ene eller anden retning, så skal der være nogle stærke argumenter for, at man 

accepterer den værdiansættelse, som de har, ellers vil vi typisk i vores verbale kommentar komme 

med en korrektion, hvor vi skriver, at de har optaget den til en faktor 2 i forhold til indre værdi, det 
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kan vi ikke se nogle saglige argumenter for, så derfor laver vi en korrektion i vores opgørelse” 

(Hansen 2013). Sydbank og Jyske Bank har en lignende tilgang til værdiansættelsen af 

kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder (Pawlik, Lund-Hansen 2013, Jørgensen, 

Holst 2013). Danske Banks tilgang er anderledes. Claus Rasmussen: ”Ser vi, at der er er 

kapitalandele i andre virksomheder, associerede virksomheder, og hvis der er tilgodehavender osv. 

Det vi gør er, at vi går ind og fremfinder regnskaberne på de virksomheder, vi kan hente officielle 

regnskaber for, og så foretager vi en kreditvurdering af disse virksomheder, fordi man kan sige 

posterne kan i og for sig være ok, hvis de underliggende virksomheder er sunde … Jeg går ind og 

ser, her f.eks. er en egenkapital, der er 50 % af aktierne i det selskab, der er optaget til det her. Så 

går jeg ind og finder regnskabet frem for det selskab, og så skal jeg se, er det optaget til 

anskaffelsesværdien eller til indre værdi, f.eks., og hvis det er optaget til anskaffelsesværdi, og 

egenkapitalen er væsentligt lavere i regnskabet, den forholdsmæssige andel (interviewer: ”indre 

værdi?”) ja, så er det klart, at så starter vi med at korrigere den ned. Og så går vi ind og kigger på, 

hvad er det for en virksomhed, er det en virksomhed, der har negativt cash flow, så er vi meget…, 

væsentlige negative cash flow, så er vi meget skeptiske på disse poster, så vi tager ikke bare lige de 

tal for godtroende, der står. Vi går selv ind og kigger bag ved virksomhederne for at se, hvad er det 

for virksomheder” (Bendtsen, Rasmussen 2013). Som Claus Rasmussen antyder i ovenstående citat 

vurderes koncernforholdet under ét, idet kreditmedarbejderen i kreditvurderingen af de 

underliggende virksomheder både vurderer kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder 

og tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede virksomheder (Bendtsen, Rasmussen 2013). Det 

bemærkes, at hvor Sydbank, Jyske Bank og Nykredit primært fokuserer på værdierne af aktiver og 

passiver i de underliggende virksomheder (indre værdi), er Danske Banks fokus på de underligende 

virksomheders cash flow og dermed sandsynligheden for, at de underliggende virksomheder går 

konkurs, hvilket ville medføre, at kapitalandelene ville være værdiløse.  

 Kurator Jens Paulsen påpeger et vigtigt element i værdiansættelsen af kapitalandele i 

tilknyttede- og associerede virksomheder: ”Jamen, det er meget ofte, at hvis en virksomhed i en 

koncern går ned, så går de andre også ned pga. krydskautioner, så meget ofte vil koncernforbundne 

[virksomheder] være 0 værd” (Paulsen 2013). Det er med andre ord vigtigt for kreditmedarbejderen 

at kende til de kautioner, selskabet har stillet til rådighed for koncernforbundne virksomheder. Det 

følger af ÅRLs § 64, stk. 1, at store virksomheder i regnskabsklasse C skal oplyse om deres 

kautionsforpligtelser i noterne, hvis kautionsforpligtelserne ikke er indregnet i balancen. 
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4.6.2 Andre værdipapirer og kapitalandele 

Som jeg redegjorde for i afsnit 3.3.1.2, 3.3.2.2 og 3.3.3, er det ikke muligt at værdiansætte andre 

værdipapirer og tilgodehavender via de gængse værdiansættelsesmetoder ud fra oplysningerne i 

virksomheders årsrapporter, fordi det ikke er specificeret, hvilke værdipapirer og kapitalandele, 

selskabet ligger inde med. I mange tilfælde udgør posten andre værdipapirer og kapitalandele et 

uvæsentligt beløb i virksomhedernes balance, og det er derfor ikke givet, at posten bliver 

værdiansat, men som det fremgår af citatet med Søren Møller Hansen i sidste afsnit, beder 

kreditmedarbejderne om en udspecificering, hvis de mener, det er relevant. Jan Bendtsen fra 

Danske Bank udtaler sig på linje med Søren Møller Hansen: ”Det afhænger også af postens 

størrelse, hvis det er store poster i regnskabet, beder vi selvfølgelig om det, altså specifikationer” 

(Bendtsen, Rasmussen 2013). I de tilfælde hvor andre værdipapirer og tilgodehavender udgør en 

væsentlig post, værdiansættes noterede værdipapirer via markedsmetoden på børsen. Jan Jørgensen 

fra Jyske Bank pointerer, at estimering af likvidationsværdien af andre værdipapirer og 

kapitalandele typisk er ligetil: ”Det vi typisk ser på den post er børsnoterede papirer, hvor du har 

en officiel værdi” (Jørgensen, Holst 2013). Det følger implicit af citatet, at Jan Jørgensen i lighed 

med sine kolleger beder om en udspecificering af andre værdipapirer og kapitalandele. For 

unoterede værdipapirer, som udgør en væsentlig post, følger kreditmedarbejderne tilgangen 

beskrevet i sidste afsnit, dvs. at kreditmedarbejderne i Jyske Bank, Sydbank og Nykredit estimerer 

en indre værdi, og kreditmedarbejderne i Danske Bank laver en kreditvurdering af selskabet, som 

indeholder en estimering af indre værdi og vurderingen af den bagvedliggende virksomheds cash 

flow. 

 I afsnit 3.3.4.1 argumenterede jeg for, at de bogførte værdier i selskabers årsrapporter i høj 

grad reflekterede likvidationsværdien af andre værdipapirer og tilgodehavender på balancedagen, 

men at det var et problem, at der er et væsentligt tidsrum mellem balancedagen og tidspunktet for 

kreditmedarbejderes kreditvurdering. I mit interview med Jens Paulsen spørger jeg ham, om han 

mener, at overgangen til værdibaserede regnskaber, baseret på dagsværdier, har medført, at de 

rapporterede værdier i virksomheders årsrapporter bedre reflekterer likvidationsværdien på aktiver. 

Til det svarer han: ”Nej, det har det ikke… de regnskabstal kan være rigtig gamle, og man kan sige, 

er det virkelig det samme selskab, jeg sidder med nu?” (Paulsen 2013). Det bekræftes med andre 

ord, at det er problematisk, at dagsværdierne er forældede, når kreditmedarbejdere skal bruge dem. 
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4.6.3 Tilgodehavender 

Danske Bank vurderer, som tidligere nævnt, tilgodehavender i tilknyttede- og associerede 

virksomheder sammen med kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder samlet, således 

at hele koncernforholdet vurderes under ét. Jan Jørgensen fra Jyske Bank fortæller: ”Jeg vil sige, at 

lige den type hvor du mere eller mindre har sådan nogle koncerninterne mellemværender - vi 

anlægger jo ofte når vi kreditvurderer en koncernbetragtning - så de der koncerninterne 

mellemværender, dem abstraherer vi jo lidt fra … Jeg vil sige, dem der i hvert fald indgår i 

koncernen, der går vi ikke ind og nøje kigger på værdiansættelse af de interne mellemregninger, 

fordi det ligger ligesom i vores koncernvurdering” (Jørgensen, Holst 2013). 

 Jan Bendtsen og Claus Rasmussen fra Danske Bank giver udtryk for, at de benytter samme 

fremgangsmåde ved vurdering af andre tilgodehavender som ved vurdering af tilgodehavender hos 

tilknyttede- og associerede virksomheder; de beder om en udspecificering, hvis andre 

tilgodehavender er en væsentlig post og identificerer så væsentlige tilgodehavender og 

kreditvurderer den bagvedliggende virksomhed (Bendtsen, Rasmussen 2013). Søren Møller Hansen 

har en lignende tilgang, som han benytter til tilgodehavender, hvad enten det er tilgodehavender 

under omsætningsaktiver eller anlægsaktiver: ” Vi gør vel to ting, mere eller mindre bevist. Den ene 

ting er, vi kigger på historikken. Har den pågældende virksomhed, vi sidder med foran os, har de 

historisk haft tab på deres debitormasse. Og har det været i sådan et eller andet acceptabelt niveau, 

hvor de måske har tabt 2 % af deres debitormasse over en årrække, ok så er det nok deres trend, 

eller har det været sådan nogle mærkelige peaks, vi skal undersøge. Vi forholder os altid til, 

hvordan sammensætningen af deres kundemasse er. Har de en kunde, som udgør en eller anden 

kedelig andel af deres omsætning, eller har de en pæn og fornuftig spredning. Og hvis de har nogle 

af dem, som er substantielle, så går vi ind og kreditvurderer dem særskilt. […] (interviewer: 

”Hvordan hvis det er dattervirksomheder eller associerede virksomheder, der er tilgodehavender 

i?”) Jamen, analysen er jo egentlig den samme. Hvis et datterselskab er hamrende insolvent og 

skylder moderselskabet en hel masse penge, så reducerer vi aktivet med det beløb med det samme. 

(Interviewer: ”Så I er inde og se, hvor væsentligt er det først, og hvis I synes, det er væsentligt, er I 

inde og..”.) Så laver vi en analyse og korrigerer derefter, hvis vi ikke er tilfredse med det, vi finder” 

(Hansen 2013).  

 Fælles for alle de interviewede kreditmedarbejderes tilgang til tilgodehavender er, at de beder 

om specifikationer af de enkelte regnskabsposter i de tilfælde, hvor de er væsentlige. F.eks. Jan 
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Bendtsen: ”Når vi taler tilgodehavender, er det ikke sikkert, at vi kan se, hvem tilgodehavendet er 

hos, men så spørger vi” (Bendtsen 2013).  

5 Konklusion 
På grund af forskelle i aktionærers og pengeinstitutters økonomiske stilling ved aktieselskabers 

konkurs har kreditmedarbejdere i pengeinstitutter nogle særlige behov for oplysninger i selskabers 

årsrapporter som aktionærer ikke har. I specialet blev der stillet spørgsmål ved, om selskabers 

årsrapporter dækker kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering af 

likvidationsværdier på selskabers aktiver.  

 Formålet med specialet har været at opnå forståelse for, på hvilke måder og i hvilken 

udstrækning oplysningerne i selskabers årsrapporter dækker kreditmedarbejderes 

informationsbehov i forbindelse med estimering af likvidationsværdier på selskabers aktiver. 

5.1 Overordnet konklusion 
Figur 23: Oversigt over specialets konklusioner 

 
Kilde: Egen figur 

Som det fremgår af ovenstående oversigt over specialets konklusioner, dækker selskabers 

årsrapporter i vid udstrækning ikke kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering 

af likvidationsværdier på selskabers anlægsaktiver via relevante værdiansættelsesmetoder. Der er to 

undtagelser: kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavende hos 

virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer. Regnskabsposten tilgodehavende hos 

virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer forekommer meget sjældent, fordi det er ulovligt for 

selskaber at udlåne penge til virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer og i de tilfælde hvor det 

alligevel forekommer vil regnskabsposten typisk være opført under omsætningsaktiver, fordi 
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tilgodehavendet skal afvikles hurtigt. Ud fra en praktisk betragtning dækker oplysningerne i 

selskabers årsrapporter altså kun kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering af 

likvidationsværdien af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder via hhv. 

markedsmetoden og indkomstmetoden. De bogførte værdier på finansielle anlægsaktiver vil 

generelt reflektere likvidationsværdien af de finansielle anlægsaktiver i høj grad, men det er specielt 

i forhold til tilgodehavender væsentligt for kreditmedarbejdere at være opmærksom på udviklingen 

i markedsrenten forud for værdiansættelsen, fordi den i høj grad påvirker likvidationsværdien på 

tilgodehavendet.  

5.2 Konklusioner i forhold til immaterielle anlægsaktiver 
Det er ikke muligt for kreditmedarbejdere at værdiansætte et selskabs immaterielle anlægsaktiver 

ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter. Immaterielle anlægsaktiver har en meget høj 

specialiseringsgrad, og det er derfor sjældent, at der findes relevante markeder for disse aktiver, 

hvorfor det i praksis ikke er muligt at værdiansætte immaterielle anlægsaktiver via hverken 

markedsmetoden eller omkostningsmetoden. Indkomstmetoden er velegnet til værdiansættelse af 

immaterielle anlægsaktiver, men oplysningerne i selskabers årsrapporter dækker ikke 

kreditmedarbejderes informationsbehov ved estimering af likvidationsværdier på IAA. 

Årsrapporterne mangler oplysninger omkring det immaterielle anlægsaktivs brugsmuligheder, 

økonomiske restlevetid og stand, hvilket medfører, at det ikke er muligt at estimere de fremtidige 

nettopengestrømme genereret af det IAA. Selskabers årsrapporter indeholder oplysninger, som gør 

det muligt for en erfaren kreditmedarbejder at estimere beta for immaterielle anlægsaktiver og 

derigennem udregne en relevant kalkulationsrente.  

 De bogførte værdier af immaterielle anlægsaktiver reflekterer likvidationsværdien af IAA i lav 

grad, og de bogførte værdier af IAA har ikke nogen prognoseværdi, hvorfor de ikke er relevante for 

kreditmedarbejdere i forhold til estimering af likvidationsværdier på selskabers IAA. 

5.3 Konklusioner i forhold til materielle anlægsaktiver 
Oplysningerne i selskabers årsrapporter dækker ikke kreditmedarbejderes informationsbehov ved 

estimering af likvidationsværdier af MAA via markedsmetoden, fordi årsrapporterne mangler 

oplysninger, der sætter kreditmedarbejderen i stand til at identificere relevante markeder og 

konkrete transaktionspriser for sammenlignelige aktiver samt korrigere for forskelle mellem aktivet, 

der værdiansættes og de identificerede transaktioner på tilsvarende aktiver.  
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 Kreditmedarbejderens informationsbehov i forhold til estimering af likvidationsværdier på 

MAA via indkomstmetoden dækkes ikke af oplysningerne i selskabers årsrapporter. Årsrapporterne 

mangler oplysninger om de materielle anlægsaktivers brugsmuligheder, økonomiske restlevetid og 

stand, hvilket medfører, at det ikke er muligt for kreditmedarbejdere at estimere de MAAs 

forventede fremtidige pengestrømme. Det er ud fra oplysningerne i selskabers årsrapporter muligt 

for erfarne kreditmedarbejdere at estimere en relevant kalkulationsrente for selskabers driftsmidler, 

men ikke for grunde og bygninger. 

 Oplysningerne i selskabers årsrapporter dækker ikke kreditmedarbejderes informationsbehov i 

forhold til estimering af likvidationsværdier af MAA via omkostningsmetoden. Selskabers 

årsrapporter mangler oplysninger om, hvilke MAA selskabet ejer, og det er derfor ikke muligt at 

identificere en købspris på et tilsvarende nyt aktiv. Der mangler ligeledes oplysninger, som sætter 

kreditmedarbejderen i stand til at korrigere købsprisen på et nyt tilsvarende MAA for forskelle 

mellem aktivet, der værdiansættes og et tilsvarende nyt aktiv i form af oplysninger om aktivets 

ydeevne og alder/restlevetid. 

 De bogførte værdier af driftsaktiver reflekterer i lav grad likvidationsværdien af 

driftsaktiverne, og i lav til middel grad likvidationsværdien af grunde og bygninger. I praksis er de 

bogførte værdier for ikke specialiserede driftsmidler relevante for kreditmedarbejdere, hvorimod de 

bogførte værdier på specialiserede driftsmidler ikke er relevante for kreditmedarbejdere, men 

forudsætningen for at de bogførte værdier er relevante er, at kreditmedarbejdere ved hvilke typer 

aktiver, der er bogført til hvilken værdi. Da selskabers årsrapporter ikke indeholder disse 

oplysninger, er de bogførte værdier ikke relevante for kreditmedarbejdere. De bogførte værdier på 

grunde og bolig er ikke relevante for kreditmedarbejdere, fordi værdiansættelse af grunde og 

bygninger kræver individuelle vurderinger. 

5.4 Konklusioner i forhold til finansielle anlægsaktiver 
Udgangspunktet for værdiansættelse af aktiver via omkostningsmetoden er transaktionsprisen for et 

nyt tilsvarende aktiv. I forhold til finansielle anlægsaktiver giver det ikke mening at tale om nye 

tilsvarende aktiver, da finansielle anlægsaktiver ikke forbruges, og derfor er omkostningsmetoden 

ikke anvendelig til værdiansættelse af finansielle anlægsaktiver.   

Kapitalandele 

Kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering af likvidationsværdier af 

kapitalandele hos tilknyttede- og associerede virksomheder via markedsmetoden dækkes af 
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oplysningerne i selskabers årsrapporter. Kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til 

estimering af likvidationsværdier af andre værdipapirer og kapitalandele via markedsmetoden er 

ikke dækket af oplysningerne i selskabers årsrapporter, fordi årsrapporterne mangler oplysninger 

om, hvilke værdipapirer og kapitalandele selskabet ejer, hvilket medfører, at det ikke er muligt for 

kreditmedarbejderen at identificere relevante markeder for andre værdipapirer og kapitalandele 

eller at korrigere for forskelle mellem andre værdipapirer og kapitalandele og tilsvarende 

finansielle aktiver.  

 Selskabers årsrapporter dækker kreditmedarbejderes informationsbehov ved værdiansættelse af 

kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder via indkomstmetoden, fordi 

aktieselskabers årsrapporter oplyser specifikt, hvilken ejerandel selskaber har i specifikke 

tilknyttede- og associerede virksomheder. Ud fra disse oplysninger kan kreditmedarbejderen via de 

tilknyttede- og associerede virksomheders årsrapporter estimere både forventede fremtidige 

pengestrømme og virksomhedernes kalkulationsrente via virksomhedernes beta. Selskabers 

årsrapporter dækker ikke kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering af 

likvidationsværdier på andre værdipapirer og kapitalandele via indkomstmetoden, fordi selskabers 

årsrapporter ikke indeholder oplysninger, der specificerer, hvilke værdipapirer og kapitalandele 

selskabet ejer, hvilket medfører, at kreditmedarbejderen ikke kan estimere fremtidige 

pengestrømme fra de enkelte værdipapirer og kapitalandele eller deres relevante kalkulationsrente. 

 De bogførte værdier på andre værdipapirer og kapitalandele reflekterer i høj grad 

likvidationsværdierne på andre værdipapirer og kapitalandele, og de er i høj grad relevante for 

kreditmedarbejdere. Der tages dog forbehold for, at dagsværdien i teorien kan være målt til kostpris 

i tilfælde, hvor det ikke er muligt for selskabet at måle en salgspris eller en tilnærmet salgspris. 

Sandsynligheden for at den bogførte værdi i realiteten er et udtryk for kostprisen vurderes som 

værende meget lav. 

Tilgodehavender 

Oplysningerne i selskabers årsrapporter dækker ikke kreditmedarbejderes informationsbehov ved 

estimering af likvidationsværdier på tilgodehavender hos tilknyttede- og associerede virksomheder 

samt andre tilgodehavender via markedsmetoden, fordi selskabers årsrapporter ikke indeholder 

oplysninger om vilkårene for tilbagebetaling af tilgodehavender, og fordi det ikke er muligt ud fra 

oplysningerne i selskabers årsrapporter at allokere de bogførte værdier til specifikke debitorer, 

hvilket medfører, at kreditmedarbejdere ikke kan korrigere for forskelle mellem de enkelte 



 75 

tilgodehavende og transaktionspriser på tilgodehavender på kapitalmarkederne, baseret på 

debitorvirksomhedens forudsætninger for at tilbagebetale skyldige beløb til selskabet.  

 Selskabers årsrapporter dækker kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering 

af likvidationsværdier af tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer via 

markedsmetoden.   

 Kreditmedarbejderes informationsbehov dækkes ikke af oplysningerne i selskabers 

årsrapporter i forhold til estimering af likvidationsværdier på tilgodehavender hos tilknyttede- og 

associerede virksomheder samt andre tilgodehavender via indkomstmetoden. Selskabers 

årsrapporter mangler oplysninger om vilkårene for tilbagebetaling af skyldige beløb for de enkelte 

debitorer, og kreditmedarbejdere kan derfor ikke estimere forventede fremtidige pengestrømme fra 

de enkelte tilgodehavender. Kreditmedarbejdere kan i nogen grad estimere beta på tilgodehavender 

hos tilknyttede- og associerede virksomheder ud fra oplysningerne i aktieselskabers årsrapporter, 

fordi årsrapporterne indeholder oplysninger om, hvilke virksomheder der er tilknyttede og 

associerede. Kreditmedarbejderen vil derfor kunne fastsætte debitorvirksomhedernes beta ud fra 

disse virksomheders årsrapporter. Forudsætningen for dette er, at de tilknyttede- og associerede 

virksomheders beta ikke er meget forskellige. Selskabers årsrapporter indeholder ikke oplysninger 

om hvilke debitorvirksomheder, der indgår i posten andre tilgodehavender, og det er derfor ikke 

muligt at estimere en beta for andre tilgodehavender.  

 Selskabers årsrapporter dækker kreditmedarbejderes informationsbehov i forhold til estimering 

af likvidationsværdier på tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelsesmedlemmer via 

indkomstmetoden.  

 I specialet konkluderes det, at det er muligt at værdiansætte kapitalandele i tilknyttede- og 

associerede virksomheder via både markedsmetoden og indkomstmetoden ud fra oplysningerne i 

aktieselskabers årsrapporter, jf. ovenfor. Det viser det sig i praksis, at halvdelen af de interviewede 

kreditmedarbejdere værdiansætter kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder ved at 

beregne en indre værdi ud fra oplysningerne i de tilknyttede- og associerede virksomheders 

årsrapporter. Beregningen af indre værdi sammenholdes med de bogførte værdier i selskabets 

årsrapport, og der stilles eventuelt spørgsmål til det pågældende selskab, hvis kreditmedarbejderens 

beregning af indre værdi er væsentligt forskellig fra den bogførte værdi. Pålideligheden af 

værdiansættelsen afhænger i høj grad af, om den bagvedliggende virksomhed er solvent, og 

værdiansættelsen suppleres derfor af en kreditvurdering af den bagvedliggende virksomhed via 

dennes årsrapport. På denne baggrund konkluderes det, at de bogførte værdier på kapitalandele i 
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tilknyttede- og associerede virksomheder i middel til høj grad er relevante for kreditmedarbejdere i 

forhold til estimering af likvidationsværdier på kapitalandele i tilknyttede- og associerede 

virksomheder. 

 Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris i selskabers årsrapporter. Forudsætningen for at 

den amortiserede kostpris reflekterer likvidationsværdien af et tilgodehavende er, at selskabet har 

nedskrevet tilgodehavendet tilstrækkeligt i forhold til debitors betalingsevne, og at markedsrenten 

ikke har ændret sig i perioden mellem indgåelse af aftalen, som ligger til grund for tilgodehavendet 

og tidspunktet for kreditmedarbejderens værdiansættelse. Det vurderes, at revisor i forbindelse med 

revisionen af selskabers årsrapporter sikrer sig, at selskaber nedskriver tilgodehavender 

tilstrækkeligt. Den bogførte værdi vil derfor reflektere likvidationsværdien på tilgodehavender i 

middel til høj grad, hvis markedsrenten har været stabil over en længere årrække før 

værdiansættelsen. Hvis markedsrenten har varieret meget i en årrække op til værdiansættelsen, vil 

den bogførte værdi af tilgodehavender reflektere likvidationsværdien af tilgodehavender i lav til 

middel grad. De bogførte værdier på tilgodehavender har en prognoseværdi og er derfor relevante 

for kreditmedarbejderen i forhold til estimering af likvidationsværdier på tilgodehavender. 

6 Perspektivering 
Specialets problemstilling er blevet undersøgt med fokus på anlægsaktiver, hvilket indebærer en 

afgrænsning fra omsætningsaktiver, for at kunne gå i dybden med specialets problemformulering. 

Bestemmelserne omkring måling af finansielle anlægsaktiver er imidlertid identiske med 

bestemmelserne omkring måling af finansielle omsætningsaktiver, efter første indregning, hvilket i 

praksis betyder, at alle finansielle aktiver måles i henhold til ÅRL § 37. Konklusionerne om i 

hvilket omfang de bogførte værdier af finansielle anlægsaktiver reflekterede de finansielle 

anlægsaktivers likvidationsværdier er derfor direkte henførbare til de finansielle omsætningsaktiver. 

I forhold til om oplysningerne i selskabers årsrapporter dækker kreditmedarbejderes 

informationsbehov ved estimering af likvidationsværdier via relevante værdiansættelsesmetoder, vil 

specialets konklusioner i praksis også kunne overføres direkte på de finansielle omsætningsaktiver, 

fordi oplysningskravene er strengere for anlægsaktiver end for omsætningsaktiver. Det bør dog 

bemærkes, at der er en undtagelse. Konklusionen for kapitalandele i tilknyttede- og associerede 

virksomheder under anlægsaktiver kan ikke overføres til kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

under omsætningsaktiver, fordi det er i kraft af anlægsnoten, at det er muligt at værdiansætte 

kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder under anlægsaktiverne, og en sådan note 
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findes ikke for omsætningsaktiver. Specialets konklusion kan ikke relateres til hovedgruppen 

varebeholdninger under omsætningsaktiver; dels fordi varebeholdningernes karakter adskiller sig 

væsentligt fra andre materielle aktiver, og dels fordi årsregnskabsloven indeholder særlige 

bestemmelser til behandling af varebeholdninger.  

 Specialets problemformulering er besvaret med fokus på aktieselskaber i regnskabsklasse C, 

med udgangspunkt i, at der kunne være en række potentielle problemer i, at der i aktieselskabers 

årsrapporter i højere grad syntes at være taget hensyn til aktionærers informationsbehov end til 

kreditorers informationsbehov. Årsregnskabslovens bestemmelser gælder dog for alle 

erhvervsdrivende virksomheder30 i regnskabsklasse C (stor), og specialets konklusioner må derfor i 

vid udstrækning antages at gælde for alle virksomheder, der afrapporterer efter årsregnskabsloven i 

regnskabsklasse C (stor). Valget af fokus på aktieselskaber i regnskabsklasse C (stor) betød i 

praksis, at jeg afgrænsede jeg mig fra at behandle problemformuleringen i forhold til virksomheder 

i regnskabsklasse A, B og C (mellem). Kravene til oplysninger i disse selskabers årsrapporter er 

imidlertid lavere end til store virksomheder i regnskabsklasse C. Det må derfor antages, at når store 

regnskabsklasse C selskabers årsrapporter ikke dækker kreditmedarbejderes informationsbehov i 

forhold til estimering af likvidationsværdier af anlægsaktiver ud fra oplysningerne i årsrapporterne, 

vil det heller ikke være tilfældet for virksomheder i regnskabsklasse A, B og C (mellem). 

  

Af konklusionen fremgik det tydeligt, at oplysningerne i selskabers årsrapporter overordnet set ikke 

dækker kreditmedarbejderes informationsbehov ved estimering af likvidationsværdier på selskabers 

anlægsaktiver via relevante værdiansættelsesmetoder. Selskabers årsrapporter mangler konsekvent 

oplysninger omkring, hvilke aktiver selskabet ejer, hvor gamle aktiverne er mv., jf. specialets 

konklusion. Af interviewene fremgik det, at kreditmedarbejderne altid beder om en udspecificering 

af væsentlige regnskabsposter i selskabers årsrapporter. Når kreditmedarbejdere beder om en 

udspecificering af væsentlige aktivposter, er det fordi udspecificeringen er et væsentligt element i 

deres beslutningsgrundlag f.eks. i forhold til, om de skal yde et selskab lån, indskrænke kredit mv.. 

Jeg mener på den baggrund, at det er relevant at undersøge, hvorfor selskaber, i deres årsrapporter, 

ikke oplyser, hvilke aktiver de ejer. Standardargumentet for ikke at udlevere oplysninger om hvilke 

aktiver et selskab ejer er, at man giver konkurrenterne vitale oplysninger. Jeg finder imidlertid 

denne påstand tvivlsom, idet værdiskabelsen i virksomheder i dag i højere grad afhænger af 

virksomheders immaterielle aktiver i form af f.eks. deres forretningsmodel og brand end af 

                                                
30 Med enkelte undtagelser, jf. ÅRL § 2, stk. 3. 
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virksomhedens materielle- og finansielle aktiver. I specialet blev det afdækket, at immaterielle 

anlægsaktiver typisk er svære at sælge, og at salgspriserne ved realisation ofte er lave. 

Kreditmedarbejderes væsentligste informationsbehov vil derfor i praksis være rettet mod materielle- 

og finansielle anlægsaktiver, hvorimod de oplysninger som virksomheder må antages at ville 

hemmeligholde for deres konkurrenter er oplysninger om deres immaterielle anlægsaktiver. Jeg ser 

på denne baggrund en praktisk mulighed for at indrette selskabers årsrapporter på en måde hvor 

selskabernes årsrapporter i højere grad opfylder kreditmedarbejderes informationsbehov ved at 

inkludere oplysninger omkring selskabernes materielle- og finansielle aktiver, samtidig med at 

oplysninger om de immaterielle anlægsaktiver udelades, således at selskaberne ikke afgiver 

oplysninger, der er væsentlige for deres konkurrenter. 
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8 Bilag 
Bilag 1: Begrebsdefinitioner og forkortelser i alfabetisk orden 

Dagsværdier: Dagsværdien defineres i årsregnskabslovens bilag 1, D, nr. 2 som det beløb, hvormed et aktiv kan 

udveksles ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter. 
FAA: Forkortelse for finansielle anlægsaktiver 

Formueorienterede regnskabsparadigme: Et regnskabsparadigme som udelukkende anvender 

værdiorienterede fremadrettede måleattributter. 

Genindvindingsværdi (aktiv): den højeste af et aktivs kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede 

omkostninger ved et salg, jf. ÅRL, bilag 1, D, nr. 4 

Illikvidt marked: markeder hvor der ikke nødvendigvis er købere til de aktiver, som sættes til salg, og 

salgsprocessen derfor kan tage lang tid og resultere i, at aktiver sælges til en pris, der er lavere end aktivets reelle værdi. 
IAA:  Forkortelse for immaterielle anlægsaktiver 

Kapitalværdi (aktiv): Kapitalværdien for et aktiv er den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de 

fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den 

nuværende funktion.  
KL: Konkursloven 

Kreditmedarbejdere: Medarbejdere i pengeinstitutter der arbejder med kreditvurdering og kreditovervågning af 

pengeinstituttets kunder. 

Kreditovervågning: Overvågning som pengeinstitutter foretager af kunder med henblik på at opfange ændringer i 

kunders betalingsevne. 
Kreditvurdering: Den analyse kreditmedarbejdere i pengeinstitutter foretager med det formål at afgøre, om en 

kunde er kreditværdig.  
Likvidationsværdi: Likvidationsværdien af et aktiv defineres i dette speciale som den forcerede salgspris på et 

aktiv fratrukket medgåede salgsomkostninger. 

MAA: Forkortelse for materielle anlægsaktiver 

Nedskrivninger: En reducering af et aktivs bogførte værdi pga. værdiforringelse af aktivet. 

Pant: En sikkerhed i et aktiv stillet til rådighed af låntager som sikkerhed for lån 

Salgsværdi (aktiv): Salgsværdien er den pris aktivet kan sælges til på balancedagen. 

Sikkerheder: En sikkerhed i et aktiv giver kreditor ret til at sælge pantet i tilfælde af at debitor ikke betaler sin gæld 

TL: Tinglysningsloven 

ÅRL: Årsregnskabsloven 
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Bilag 2: Årsregnskabslovens begrebsramme og detailbestemmelser 

1 Årsregnskabsloven  
Oplysningerne i virksomheders årsrapporter er reguleret af Årsregnskabsloven (herefter ÅRL). Jeg 

vil i dette kapitel dels redegøre for de overordnede principper i ÅRL, som jeg mener er væsentlige 

for regnskabsbrugeres forståelse af oplysningerne i virksomheders årsrapporter og dels redegøre for 

detailbestemmelserne omkring anlægsaktiver i forhold til indregning og måling af aktiver i 

virksomheders årsrapporter. Hvor intet andet er oplyst, er det ÅRL bestemmelser, der henvises til.  

1.1 Målsætning 
Den overordnede målsætning for ÅRL er formuleret i lovens § 11, stk. 1: ”Årsregnskabet og et 

eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der udarbejdes 

koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen 

omhandler”. Til at underbygge denne målsætning har loven indarbejdet en begrebsramme, der 

består af fem niveauer. Niveau 1 og 2 danner tilsammen målsætningen for virksomheders 

regnskabsproduktion og uddyber dermed indholdet af generalklausulen i §11, jf. ovenfor. Niveau 3 

– 5 angiver de generelle kriterier og krav, som stilles til målsystemer for at kunne implementere 

målsætningen i niveau 1 og 2 i praksis (Elling 2010:196).  

1.2 Brugernes informationsbehov  
Regnskabsbrugere defineres bredt i ÅRL § 12 stk. 2 som: ”Personer, virksomheder, organisationer 

og offentlige myndigheder mv. hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket 

af en årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, 

kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder”. De 

økonomiske beslutninger som årsrapporten skal understøtte regnskabsbrugerne i identificeres i § 12, 

stk. 2 som: ”1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer, 2) ledelsens forvaltning af 

virksomhedens ressourcer og 3) fordelingen af virksomhedens ressourcer”. Pengeinstitutters 

beslutning om hvorvidt de skal yde en virksomhed lån falder ind under punkt 1: ”placering af 

regnskabsbrugerens egne ressourcer”.  

1.3 Kvalitetskrav  
Virksomheder skal udarbejde deres årsrapport således, at ”den oplyser om forhold, der normalt er 

relevante for regnskabsbrugerne”, jf. ÅRL § 12, stk. 3 og ”oplysningerne skal desuden være 
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pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugere normalt forventer” jf. ÅRL §12, stk. 3. Ved relevant 

information forstås information, som kan påvirke regnskabsbrugernes beslutninger ved 

ressourceallokering, og ved troværdig information forstås, at den finansielle information 

fuldstændigt, neutralt og fejlfrit repræsenterer de økonomiske fænomener, den foregiver at 

repræsentere (Elling 2010:203). Informationen med den højeste nytteværdi for den enkelte 

regnskabsbruger vil være informationen med den bedste kombination af relevante og troværdige 

oplysninger i forhold til den enkelte regnskabsbrugers informationsbehov (Elling 2010:202). 

Forskellige vægtninger af relevante og troværdige oplysninger i virksomheders årsrapporter 

medfører med andre ord forskellige nytteværdier for de forskellige regnskabsbrugere, men hver 

vægtning af relevante og troværdige oplysninger i virksomhedernes årsrapporter kan alligevel godt 

være et udtryk for et retvisende billede og således opfylde generalklausulens formål i ÅRL § 11.  

1.4 Definition af elementer  
ÅRL definitioner findes i ÅRL bilag 1, C, og er fortrinsvis rettet mod balancens elementer, fordi 

indregning i resultatopgørelsen i det formueorienterede regnskabsparadigme er baseret på måling af 

balancens elementer (KPMG 2013:55). Alle regnskabsposter skal indplaceres under et af de 

definerede elementer i årsrapporten, og definitionerne får derfor stor betydning for årsregnskabets 

opbygning og nytteværdi for regnskabsbrugerne (Elling 2010:209). I ÅRL bilag 1, D, defineres 

ÅRL målegrundlagsbegreber. 

1.4.1 Definition af aktiv 

Et aktiv defineres i ÅRL bilag 1, C, nr. 1 som: ”Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol 

som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at 

tilflyde virksomheden.” 

1.4.2 Definition af anlægsaktiv 

Et anlægsaktiv defineres i ÅRL bilag 1, C, nr. 2 som: ”Aktiver som er bestemt til vedvarende eje 

eller brug for virksomheden.” 

1.4.3 Definition af immaterielle anlægsaktiver 

ÅRL indeholder ikke en definition på immaterielle anlægsaktiver, men IAS 38 ”Intangible Assets” 

kan benyttes som fortolkningsbidrag for ÅRL behandling af immaterielle aktiver, i det omfang IAS 

38 ikke strider mod specifikke bestemmelser i ÅRL (KPMG 2013:198). IAS 38.7 definerer 

immaterielle aktiver som: ”et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans”. I henhold 
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til ÅRL skemakrav skal virksomheder i deres årsrapporter opdele de immaterielle anlægsaktiver i: 

1) Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder koncessioner, patenter, varemærker og lignende 

rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter, 2) Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, 

varemærker samt lignende rettigheder, 3) Goodwill, 4) Udviklingsprojekter under udførelse og 

forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver. 

1.5 Skemaopstilling 
Overordnet set indeholder §§ 23 og 24 i ÅRL regler for, hvordan aktiver skal klassificeres og 

opstilles i virksomhedernes årsrapporter. Balancen skal opstilles i skematisk form i 

overensstemmelse med ÅRL, bilag 2, skema 1 eller 2. Aktivposterne skal anføres særskilt og i den 

rækkefølge, som er angivet i skemaerne. Anlægsaktiver opdeles i romertalsposter med 

underliggende arabertalsposter. Arabertalsposterne kan sammendrages, og nye poster kan tilføjes, 

hvis eksisterende arabertalsposter ikke er dækkende. Sammendrages arabertalsposter, skal det 

oplyses i noterne, jf. ÅRL § 66, og hvis et aktiv henhører under flere poster i skemaerne, skal dets 

forbindelse med andre poster ligeledes oplyses i noterne eller i tilknytning til posterne, jf. ÅRL § 

67.  

1.6 Byggeklodsmodel  
Indregning og måling behandles i lovens detailbestemmelser. ÅRL er opbygget efter en 

byggeklodsmodel, hvor små virksomheder skal følge relativt lave krav, mens større virksomheder 

skal følge flere og flere krav (KPMG 2012:28). Modellen opdeler virksomhederne i 

regnskabsklasserne A til D, hvor regnskabsklasse A udgør den laveste byggeklods med relativt små 

krav til virksomhedens årsrapport. De øvrige byggeklodser for regnskabsklasse B til D indeholder 

supplerende krav til virksomhedernes årsrapporter, som bygger videre på de lavere byggeklodser.  

1.7 Detailbestemmelser 

1.7.1 Indregning  
Aktiver som indregnes i balancen skal opfylde definitionen på et aktiv. Aktiverne der opfylder 

definitionen på et aktiv opdeles i anlægsaktiver og omsætningsaktiver som er aktiver, der ikke er 

anlægsaktiver, jf. ÅRL bilag 1, C, nr. 3. Det følger af hovedreglen for indregning af aktiver i ÅRL § 

33, stk. 1, 1. pkt., at: ”[E]t aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt”. 
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1.7.1.1 Indregning af finansielt leasede aktiver 

Det følger direkte af definitionen på et aktiv, at finansielt leasede aktiver skal indregnes i balancen, 

i det aktivet er under virksomhedens kontrol som følge af tidligere begivenheder, og det forventes, 

at aktivet vil generere fremtidige økonomiske fordele. Finansielle leasingarrangementer svarer i 

realiteten til et lånefinansieret køb med ejendomsforbehold, dog med den forskel at ejendomsretten 

til aktivet forbliver hos leasinggiver (Steffensen et al. 2011:656). Virksomheder i regnskabsklasse B 

har i henhold til ÅRL § 33, stk. 1, 2. pkt. ret til ikke at indregne finansielt leasede aktiver, men 

virksomheder i regnskabsklasse C skal indregne finansielt leasede aktiver, jf. ÅRL § 83 a: 

”Virksomheden skal indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, når virksomheden har alle 

væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet.” Det er værd at bemærke, at 

leasede aktiver, uanset at de er indregnet i balancen, ved konkurser kun indgår i konkursmassen, 

hvis kurator vælger at indtræde i leasingaftalen, jf. Konkurslovens § 55, og hermed udnytter en 

eventuel købsmulighed i forlængelse af leasingperioden.  

1.7.1.2 Indregning af udviklingsprojekter 

Det følger af den generelle bestemmelse for indregning af aktiver i ÅRL § 33, at virksomheder skal 

indregne erhvervede immaterielle aktiver. Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) skal endvidere 

indregne egenfremstillede udviklingsprojekter, jf. ÅRL § 83: ”Store virksomheder skal indregne 

udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som 

virksomheden har til hensigt at fremstille, henholdsvis benytte i produktionen. Herunder hører 

patenter, koncessioner og andre immaterielle aktiver, som følger af et udviklingsprojekt”. I 

bemærkningerne til lovforslaget henvises der til indregningskriterierne i IAS 38 (Fedders, 

Steffensen 2008:665). Det fremgår af IAS 38.21-22, at alle immaterielle aktiver, som kan 

identificeres, og for hvilke der kan opnås tilstrækkelig overbevisning om specifikke fremtidige 

pengestrømme, og hvis kostpris kan måles pålideligt, skal indregnes som et aktiv i balancen 

(Steffensen et al. 2011:648). 

1.7.1.3 Indregning af indirekte produktionsomkostninger i kostprisen 

Ved egenfremstilling af aktiver skal virksomheder i regnskabsklasserne C indregne indirekte 

produktionsomkostninger (herefter IPO) i kostprisen, jf. ÅRL § 82: ”Virksomheden skal i 

kostprisen for de anlægs- og omsætningsaktiver, den har fremstillet, jf. §§ 40 og 44, indregne de 

omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende produkt, hvis omkostningerne vedrører 

fremstillingsperioden.”. Af lovbemærkningerne fremgår det, at det kun er indirekte omkostninger 
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fra produktion, der må medregnes, og at omkostninger fra administration og distribution ikke må 

medregnes i de indirekte omkostninger. Herudover anføres det, at hvis indregningen af IPO 

medfører, at kostprisen for et aktiv overstiger kostprisen for et tilsvarende aktiv købt eksternt, må 

IPO ikke indregnes i prisen, da den indirekte produktionsomkostning i så fald er udtryk for en 

ineffektiv produktion (Steffensen et al. 2011:646). 

1.7.1.4 Pro rata-konsolidering - kapitalandele 

Af ÅRL § 34 fremgår det, at: ”Virksomheder kan indregne kapitalandele i virksomheder ved pro 

rata-konsolidering, jf. § 124, hvis den leder disse virksomheder sammen med en eller flere andre 

virksomheder og hæfter fuldt ud for alle eller kun en forholdsmæssig del af den fælles ledede 

virksomheds forpligtelser”. Hvis virksomheden har valgt at pro rata-konsolidere en fælles ledet 

virksomhed, medfører det, at aktivposterne i balancen er summen af virksomhedens egne 

aktivposter og den til ejerandelen knyttede forholdsmæssige andel af den fælles ledede virksomheds 

tilsvarende aktivposter (Steffensen et al. 2011:358). Aktiver i den fælles ledede virksomhed skal 

hvis pro rata-konsolidering er valgt, indregnes og måles i forhold til den rapporterende virksomheds 

regnskabspraksis, jf. ÅRL § 34. (Steffensen et al. 2011:358). 

1.7.1.5 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder opgjort til indre værdi 

Virksomheder har i henhold til ÅRL § 43a mulighed for at indregne kapitalandele i datter- og 

associerede virksomheder, opgjort efter indre værdis metode: ”Virksomheder kan indregne 

kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til nævnte virksomheders 

regnskabsmæssige indre værdi. Virksomheden skal i så fald anvende indre værdi på alle 

dattervirksomheder eller på alle associerede virksomheder eller på begge kategorier af 

virksomheder i henhold til bestemmelserne i stk. 2 – 5, jf. dog stk. 6.”. Regnskabsmæssig indre 

værdi vil sige, at modervirksomheden opgør værdien af deres ejerandel af egenkapitalen i 

dattervirksomheden eller den associerede virksomhed ud fra modervirksomhedens 

regnskabspraksis, jf. ÅRL § 43a, stk. 2.  

1.7.2 Måling 

Hvor ÅRL § 33 angiver udgangspunktet for indregning af aktiver i virksomheders årsrapporter, 

angiver § 36 udgangspunktet for måling af aktivernes værdi i virksomheders årsrapporter. Af ÅRL 

§ 36 fremgår det, at: ”Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til 

kostpris. Efter første indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til 

nettorealisationsværdi, med mindre andet følger af denne lov.” Anlægsaktiver indregnes altså ved 
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første indregning til kostpris. Definitionen på kostpris følger af ÅRL bilag 1, D, nr. 6: ”For et aktiv 

er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra en ekstern 

part eller internt fremstillet”. Hovedreglen for måling af aktiver efter første indregning er stadig 

kostpris, medmindre andet følger af andre bestemmelser i ÅRL. Af væsentlige undtagelser kan 

nævnes måling af finansielle aktiver til dagsværdi i § 37, stk. 1 eller amortiseret kostpris i § 37, stk. 

2. Alle målegrundlag er defineret i lovens bilag 1, D. 

1.7.2.1 Kostprisens indhold 

Anlægsaktiver indregnes efter ÅRL § 33 og måles ved første indregning til kostpris, jf. § 36. 

Kostprisen for anlægsaktiver opgøres efter ÅRL § 40: ”Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde 

alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 

blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv. Herudover kan renter af 

kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes 

i kostprisen.”. Målingen efter første indregning sker efter reglerne omkring værdiregulering i §§ 41 

og 42 og nedskrivning i § 43. Ved første indregning fastsættes kostprisen på et finansielt leaset 

aktiv på baggrund af reglerne i IAS 17 som den laveste værdi af det leasede aktivs dagsværdi og 

nutidsværdi af minimumsbetalingerne. Ved beregningen af nutidsværdien af minimumsbetalingerne 

er diskonteringsfaktoren den interne rente i leasingaftalen, såfremt det er muligt at opgøre den. 

Alternativt skal lånerenten anvendes (Steffensen et al. 2011:411). 

1.7.2.2 Opskrivning  

Af ÅRL § 41, stk. 1 fremgår det, at: ”Virksomheden kan vælge at opskrive materielle anlægsaktiver 

og kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi. Immaterielle 

anlægsaktiver kan ikke opskrives”. Det er et krav, at alle aktiver indenfor en kategori opskrives, 

hvis virksomheden vælger at opskrive materielle anlægsaktiver. Herudover skal der være 

konsekvens i opskrivningerne, og anvendes samme opskrivningspraksis år for år, jf. ÅRL § 13, stk. 

3 (Steffensen et al. 2011:429). Vælger en virksomhed at opskrive materielle anlægsaktiver er det en 

praksisændring, som skal begrundes efter ÅRL § 13, stk. 2 og 3, og § 55, stk. 2. Begrundelsen skal 

være konkret og fyldestgørende med angivelse af, hvilken beløbsmæssig indvirkning 

praksisændringen har på virksomhedens aktiver (Steffensen et al. 2011:431). Sammenfattende er 

bestemmelserne for opskrivning af anlægsaktiver således, at finansielle anlægsaktiver skal 

opskrives til dagsværdi, jf. ÅRL § 37, materielle anlægsaktiver kan opskrives til dagsværdi, jf. 
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ÅRL § 41, stk. 1., og immaterielle anlægsaktiver kan ikke opskrives til dagsværdi, jf. ÅRL § 41, 

stk. 1.  

1.7.2.3 Nedskrivning  

Af ÅRL § 42 fremgår det, at: ”Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 

eller 38, skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi. Stk. 2. Er det ikke muligt at fastsætte en 

genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet i den mindste gruppe af 

aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. En 

nedskrivning af en sådan gruppe af aktiver fordeles systematisk på de enkelte aktiver.”. ÅRL § 42 

skal ses i sammenhæng med den grundlæggende forudsætning i § 13, stk. 1, nr. 4: ”Driften af en 

aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne 

fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 

med denne afvikling”, og den gennerelle bestemmelse for indregning i ÅRL § 33, stk. 3. om, at 

”ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, 

herunder forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten 

udarbejdes, og som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen”. Det 

vil sige, at forhold der opstår mellem balancedagen og offentliggørelsen af årsrapporten kun 

medfører nedskrivningspligt, såfremt going concern forudsætningen brister (Steffensen et al. 

2011:439). Enhver nedskrivning eller tilbageførelse af en nedskrivning, som skyldes ændret 

regnskabsmæssige skøn eller eventuelle fejl, skal begrundes, og den beløbsmæssige indvirkning på 

aktivet skal oplyses (Steffensen et al. 2011:440).  

1.7.2.4 Afskrivninger  

Materielle- og immaterielle anlægsaktiver har en begrænset brugstid, og aktiverne værdiforringes 

derfor løbende, idet aktivets forventede fremtidige pengestrømme bliver færre, jf. formel 1. For at 

korrigere den indregnede kostpris således at den bedre beskriver aktivets restværdi og måske 

navnlig for at periodisere omkostningen i resultatopgørelsen, afskrives aktivet over dets brugstid. 

Af ÅRL § 43 fremgår det, at: ”Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og 

materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter 

en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Dette gælder dog ikke aktiver, der 

løbende reguleres til dagsværdi i medfør af § 38. Stk. 2. Afskrivninger skal beregnes under 

hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afsluttet brugstid målt til værdien på tidspunktet 

for brugstidens begyndelse”. 
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1.7.2.5 Måling af finansielle aktiver 

Reglerne i ÅRL omkring indregning og måling af finansielle aktiver tager udgangspunkt IAS 39 

(2000) ”Financial Instruments; Recognition and Measurement” (KPMG 2012:258). Af ÅRL § 37, 

stk. 1, fremgår det, at udgangspunktet er, at virksomheder løbende skal regulere finansielle aktiver 

til dagsværdi. Dagsværdien måles til den salgsværdi, som kan konstateres for det pågældende aktiv 

på et velfungerende marked. Et velfungerende marked er et likvid marked med rimeligt 

handelsomfang, hvor en markedspris på det pågældende aktiv let kan findes (Steffensen 2011:384). 

Eksisterer der ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, måles dagsværdien til en 

tilnærmet salgsværdi via en for aktivet relevant kapitalværdi, forudsat at kapitalværdien kan 

beregnes ved hjælp af en almindeligt accepteret værdiansættelsesmetode. Hvis det ikke er muligt at 

udregne en kapitalværdi, skal aktivet måles til kostpris. 

 Kravet om anvendelse af dagsværdi som målegrundlag for finansielle aktiver gælder ikke de 

finansielle aktiver, som hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter og de finansielle aktiver som 

virksomheden beholder til udløb. Disse finansielle aktiver skal ifølge ÅRL § 37, stk. 2, løbende 

reguleres til amortiseret kostpris. Af ÅRL § 37, stk. 2, fremgår det, at følgende finansielle aktiver 

løbende skal reguleres til amortiseret kostpris: ”1) udlån og tilgodehavender, der hidrører fra 

virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de ikke indgår i en handelsbeholdning, 2) øvrige 

finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb.”. Af ÅRL 

§ 37, stk. 3, fremgår det, at bestemmelserne i § 37, stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse på: ”1) 

kapitalandele i dattervirksomheder, 2) kapitalandele i fællesledede og associerede virksomheder, 3) 

egne kapitalandele og 4) andre finansielle instrumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved 

bekendtgørelse har undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 eller 2.”  

 Kapitalandele i datterselskaber følger hovedreglen for indregning i ÅRL § 33, men kan i 

henhold til § 43a indregnes til deres regnskabsmæssige indre værdi. Måling følger hovedreglen for 

måling i § ÅRL 36. Kapitalandelene kan opskrives efter reglerne i ÅRL § 41 (Steffensen et al. 

2011:389). Kapitalandele i associerede virksomheder behandles på samme måde som kapitalandele 

i datterselskaber. Kapitalandele i fællesledede virksomheder behandles som kapitalandele i 

associerede virksomheder, hvis virksomheden har begrænset ansvar i den fælles ledede virksomhed. 

Hvis virksomheden hæfter fuldt ud eller forholdsmæssigt i forhold til virksomhedens andel, kan 

virksomheden i henhold til ÅRL § 34 indregne kapitalandelene ved pro rata-konsolidering, jf. afsnit 

4.9.1.1 (Steffensen et al. 2011). Egne kapitalandele opfylder ikke definitionen på et aktiv, og kan 

derfor ikke indregnes i balancen. Købsprisen skal i stedet fragå egenkapitalen (Steffensen et al. 
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2011). I Lempelsesbekendtgørelsens § 1 nævnes en række finansielle instrumenter, som kan 

indregnes til en anden værdi end dagsværdi: ”1) Kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af 

virksomhed i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, 2) kontrakter om betaling, der 

afhænger af fysiske eller klimatiske faktorer, der er variable, 3) en arbejdsgivers finansielle 

aktiver[…], der vedrører pensionsordninger og andre velfærdsordninger for virksomhedens 

beskæftigelse, 4) forsikringskontrakter, 5) leasingkontrakter, 6) finansielle garantikontrakter, der 

skal sikre betaling i tilfælde af, at debitor misligholder sin betalingspligt samt 7) råvarebaserede 

kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instrumenter, og 

som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som a) er indgået for at sikre og fortsat 

sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg eller anvendelse, b) fra første færd 

blev indgået med henblik herpå og, c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren.”  

(Steffensen et al. 2011). 

1.7.3 Oplysninger 

1.7.3.1 Anvendt regnskabspraksis 

Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er et af de vigtigste områder i virksomheders 

årsrapporter, fordi den redegør for den rapporterende virksomheds valg af målegrundlag og 

indregningsmetoder og dermed redegør for, hvilket retvisende billede, jf. ÅRL § 11, stk. 1, 

virksomheden har valgt at give. Oplysningskravene til anvendt regnskabspraksis fremgår af ÅRL 

§ 53, stk. 1: ”Der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), 

der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning. Endvidere skal 

det fremgå, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter.”.  

 Indregningsmetoderne er de metoder, virksomheden benytter til at fastslå, om et aktiv skal 

indregnes i balancen. De konkrete metoder støttes af de generelle kvalitetskravs relevans og 

pålidelighed, jf. ÅRL § 12. Ved indregning af et aktiv i balancen skal også definitionerne på aktiver 

overholdes, jf. afsnit 4.7.1. Oplysningerne skal gives for hver aktivtype, dvs. normalt for hver 

arabertalspost i regnskabsskemaerne for balancen, jf. afsnit 4.5 (Steffensen et al. 2011:561). 

 Målegrundlaget er et udtryk for hvilken metode, virksomheden har benyttet til at værdiansætte 

det enkelte aktiv. Oplysninger omkring målegrundlag skal redegøre for, hvordan beløbene i 

balancen er fremkommet og således også hvilke antagelser, der er med/ikke med i værdiansættelsen 

af det enkelte aktiv. I ÅRL bilag 1, D defineres ÅRL forskellige målegrundlag. Oplysninger om 

målegrundlaget kan gives samlet for flere poster under ét, hvis der anvendes det samme 

målegrundlag. Mindstekravene til redegørelsen for anvendt regnskabspraksis følger af ÅRL § 53, 
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stk. 2: ”af redegørelsen skal det for de relevante poster i det mindste fremgå: 1) 

Indregningsmetoderne og målegrundlag for aktiver og forpligtelser, herunder om, hvorvidt renter 

indregnes i kostprisen, og efter hvilke metoder og grundlag der foretages op-, ned- og afskrivninger 

samt op- og nedreguleringer. Herunder skal nævnes: a) For finansielle aktiver og forpligtelser, der 

måles til kapitalværdi eller amortiseret kostpris, skal forudsætningerne for den valgte 

beregningsmetode oplyses. b) For investeringsaktiver og biologiske aktiver, der måles til dagsværdi 

efter § 38, skal forudsætningerne for den valgte beregningsmetode oplyses. c) Afskrivningsmetode, 

skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med afskrivning af anlægsaktiver. Overstiger 

afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver 5 år, skal det oplyses og begrundes konkret og 

fyldestgørende…”. Oplysningskravene i anvendt regnskabspraksis skærpes yderligere for 

virksomheder i regnskabsklasse C, jf. ÅRL § 87 : ”Ud over de i § 53 krævede oplysninger skal 

redegørelsen for anvendt regnskabspraksis oplyse: 1) Indregningsmetoder og målegrundlag for 

indirekte produktionsomkostninger, der indregnes under aktiver. 2) Indregningsmetoder og 

målegrundlag for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder.… 4) Metoder 

til opgørelse af nøgletal der indgår i ledelsesberetningen”. I forhold til indregningsmetoder og 

målegrundlag for IPO, jf. ÅRL § 82 skal der for hver af de relevante poster under aktiver oplyses 

efter hvilke metoder IPO-tillægget er beregnet. Det kræves ikke oplyst, hvor stort IPO-tillægget er 

beløbsmæssigt (Steffensen et al. 2011:676).  

1.7.3.2 Op- og nedskrivninger 

ÅRL § 58: ”Op- eller nedskriver virksomheden aktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi, 

jf. §§ 37 og 38, skal følgende beløb oplyses: 1) For anlægsaktiver, forskellen mellem de enkelte 

opskrevne posters værdi og den værdi, posten ville have haft, hvis opskrivning ikke havde været 

foretaget…”. Virksomheder, der frivilligt vælger at opskrive anlægsaktiver efter ÅRL § 41, skal for 

hver arabertalspost under anlægsaktiver angive forskellen mellem de enkelte posters opskrevne 

værdi, som de fremgår af balancen, og den værdi aktiverne ville have haft, hvis aktivet ikke var 

blevet opskrevet. Ved at opgive forskellen mellem de to værdier muliggøres sammenligninger 

mellem virksomheder, som har valgt at opskrive en aktivgruppe og virksomheder, der har valgt at 

holde fast i kostprisen, jf. ÅRL §§ 40 og 43 (Steffensen et al. 2011:575-76). 

1.7.3.3 Renteomkostninger indregnet i kostpris 

ÅRL § 59: ”Indregner virksomheden renteomkostninger som en del af kostprisen for aktiver, skal 

rentebeløbet oplyses for hver post.”.  
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1.7.3.4 Finansielt leasede aktiver 

ÅRL § 90 a: ”Virksomheden skal oplyse, hvilke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, 

og med hvilken værdi de er indregnet, jf. § 83 a.” 

1.7.3.5 Anlægsnote 

Virksomheder i regnskabsklasse C skal lave en anlægsnote, som på arabertalspostniveau oplyser 

sammenhængen mellem anlægsaktivers oprindelige kostpris og den værdi, aktiverne er opført til i 

balancen på balancetidspunktet. Anlægsnoten reguleres af ÅRL § 88: ”For hver post under 

anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger oplyses således: 1) 

Kostprisen: a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og 

afskrivninger, b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer, c) afgang i årets løb, d) overførsler i 

årets løb til andre poster og e) den samlede kostpris på balancetidspunktet. 2) Opskrivninger: a) 

Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning, b) årets opskrivninger, c) årets 

tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet. 

3) Ned- og afskrivninger: a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning, b) 

årets nedskrivninger, c) årets afskrivninger, d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og 

udrangerede aktiver, e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de 

samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og f) de 

samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet. Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne 

tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver, der løbende reguleres, jf. § 38”.  

1.7.4 Ledelsesberetning 

Virksomheder skal i ledelsesberetningen beskrive eventuelle usikkerheder ved indregning og 

måling af aktiver, så vidt muligt med angivelse af beløb, jf. § 99, stk. 1 nr. 2. Herudover skal 

virksomheder beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen af 

aktiver, så vidt muligt med angivelse af beløb, jf. ÅRL § 99, stk. 1, nr. 3. 

 
Bilag 3: Kapitalkrav til pengeinstitutterne 

1 Kapitalkravs indflydelse på kreditvurdering 
I forbindelse med mine interviews af kreditmedarbejdere blev det klart for mig, at bestemmelserne 

omkring kapitalkrav i forbindelse med udlån har stor indflydelse på, hvordan pengeinstitutterne 

benytter likvidationsværdier i forbindelse med kreditvurderingen og kreditovervågning af 

virksomheder. Jeg vil derfor i dette afsnit kort redegøre for sammenhængen mellem 
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bestemmelserne for kapitalkrav og pengeinstitutternes riskostyring, herunder estimering af 

likvidationsværdier på virksomheders aktiver. 

 Med indførelsen af Basel II i dansk lovgivning den 1. januar 2007 fik pengeinstitutterne 

mulighed for at vælge mellem tre forskellige metoder til beregning af kapitalkravet og 

kreditrisikoen ved udlån. Metoderne dækker over en standardmetode, hvor pengeinstitutternes 

forskellige aktiver tildeles en fast risikovægt og to interne rating-metoder (IRB-metoder), hvor 

pengeinstitutterne selv estimerer risikovægtene ud fra deres interne viden om kreditrisici (Danmarks 

Nationalbank 2006:80). Ved brug af IRB-metoder beregnes kapitalkravet via fire parametre: PD 

(Probability of Default), der dækker over sandsynligheden for, at et udlån misligholdes i løbet af det 

kommende år; LGD (Loss Given Default), som dækker over den forventede tabsprocent givet lånet 

misligholdes; EAD (Exposure At Default), der dækker over lånets størrelse på 

misligholdelsestidspunktet og M (Maturity), som er lånets løbetid. Ved brug af den grundlæggende 

IRB-metode estimerer pengeinstitutterne kun PD, og ved brug af den avancerede IRB-metode 

estimerer pengeinstitutterne alle fire parametre (Danmarks Nationalbank 2006:82). Via 

pengeinstitutternes årsrapporter fremgår det, at Sydbank og Nykredit benytter den grundlæggende 

IRB-metode på erhvervsudlån, mens Danske Bank og Jyske Bank benytter den avancerede IRB-

metode på erhvervsudlån. Bestemmelsen af PD foregår gennem en regnskabsanalyse af 

virksomheden, hvori virksomhedens fremtidige indtjeningsevne er central, fordi indtjeningsevnen er 

forudsætningen for, at virksomheden kan servicere sine lån (Petersen, Plenborg 2012:273ff). 

Estimeringen af PD kan ske på baggrund af pengeinstituttets ratingsystem 31 , hvor 

virksomheden placeres i en ratingklasse på baggrund af en regnskabsanalyse, og der estimeres en 

repræsentativ PD for samtlige virksomheder inden for samme ratingklasse eller via direkte 

estimering, som er individuel for hvert udlån og bygger på pengeinstituttets statistiske 

kreditrisikomodeller. LGD er et udtryk for, hvor mange penge pengeinstituttet taber i tilfælde af, at 

virksomheden misligholder sine betalinger, og der er derfor en direkte sammenhæng med 

realisationsværdier af virksomhedens aktiver og særligt pengeinstituttets sikkerheder i 

virksomheders aktiver. Pengeinstitutter der benytter den avancerede IRB-metode (Jyske Bank og 

Danske Bank) skal også estimere LGD.  

                                                
31 For at få Finanstilsynets tilladelse til at anvende IRB-metoderne skal et pengeinstitut bl.a. opstille et eller flere 
ratingsystemer, der på en meningsfuld måde inddeler låntagerne i forskellige klasser på baggrund af deres 
kreditkvalitet. Ratingsystemet til erhvervsudlån skal indeholde mindst syv klasser for ikke-misligholdte lån og en 
særskilt klasse for de misligholdte lån (Danmarks Nationalbank 2006:83). 
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LGD kan ligesom PD estimeres enten via en direkte estimering eller på baggrund af 

pengeinstituttets ratingsystem. Estimeringen af LGD skal som minimum afspejle forholdene i en 

periode med økonomisk lavkonjunktur. Størrelsen af pengeinstitutternes tab i tilfælde af 

misligholdelse afhænger bl.a. af værdien af pengeinstituttets sikkerheder. Institutterne der benytter 

den avancerede IRB-model kan derfor medtage sikkerheder i deres estimering af LGD, men de skal 

tage højde for, at det sjældent er muligt for pengeinstituttet at overtage og likvidere den stillede 

sikkerhed til markedspris inden for en kort periode (Danmarks Nationalbank 2006:86). 

Pengeinstitutter som benytter den grundlæggende IRB-metode (Sydbank og Nykredit) kan også 

reducere deres LGD på baggrund af sikkerheder i bl.a. virksomhedens aktiver, men ikke i lige så 

høj grad som de avancerede institutter. Under den grundliggende IRB-metode skal LGD for 

usikrede efterstillede udlån sættes til 75%, men LGD kan reduceres til under 45%, hvis 

pengeinstituttet har tilstrækkelig sikkerhed. Under den avancerede IRB-metode kan LGD reduceres 

ned til 10% bl.a. fordi flere typer sikkerheder anerkendes (Danmarks Nationalbank 2006:85). En 

lavere LGD medfører, at kapitalkravet til pengeinstituttet er mindre, og pengeinstituttet derfor kan 

udlåne flere penge eller reducere indlån, hvilket alt andet lige bør medføre en øget indtjening for 

pengeinstituttet.  

Efter en virksomhed har fået bevilliget et lån, skal pengeinstitutterne løbende vurdere behovet 

for at nedskrive udlånet. Når der konstateres objektiv indikation af værdiforringelse (OIV) for et 

kundeforhold, der må baseres på en virksomheds aktiver, skal udlånet som hovedregel nedskrives til 

værdien af de stillede sikkerheder (Danmarks Nationalbank 2012:26). Pengeinstitutterne skal på 

balancedagen vurdere, om der er OIV for pengeinstituttets udlån, enten individuelt eller gruppevis 

(Erhvervs- og Vækstministeriet 2013:§51). Individuel vurdering af OIV foretages som minimum 

for alle udlån af en betydelig størrelse for pengeinstituttet, samt for udlån der ikke kan indpasses i 

en gruppe. OIV anses for at være indtruffet, hvis: (1) låntager er i betydelige økonomiske 

vanskeligheder, (2) låntager misligholder sine afdrag og renter, (3) pengeinstituttet lemper i 

låntagers betalingsbetingelser pga. låntagers økonomiske vanskeligheder, eller (4) det er 

sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion 

(Erhvervs- og Vækstministeriet 2013:§52, stk. 1-2). Ved gruppevis vurdering anses OIV for at være 

indtruffet, når observerbare data indikerer, at der er indtruffet et fald i de forventede fremtidige 

betalinger fra den pågældende gruppe af udlån, som kan måles pålideligt og ikke henføres til 

enkelte udlån (Erhvervs- og Vækstministeriet 2013:§53. stk. 3). 
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Bilag 4: Koncerndiagram for BHJ A/S 

 
Kilde: Bisnode Marketprofile (tidligere Greensonline) 

http://abon.greens.dk.esc-web.lib.cbs.dk/Online/CompanyDetail.aspx?Id=304555&i=1 
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Bilag 5: Oplysninger om interviewede kreditmedarbejdere 

Bent Pawlik, Afdelingsdirektør for Kredit Erhverv, Sydbank. Bent Pawlik arbejder i 

kreditafdelingens erhvervsafdeling, hvor de kritiske kunder ender. Bent Pawlik har arbejdet siden 

1970 i det, der nu er Sydbank. De sidste 25 år har Bent Pawlik udelukkende arbejdet inden for 

kreditområdet. Det er i Sydbanks erhvervsafdeling, at realisationsværdier på aktiver vurderes for 

kritiske kunder. Bent har en HD i regnskab. 

 

Jens Lund-Hansen, Kreditchef, Sydbank. Jens Lund-Hansen er cand.polit og har 25 års erfaring 

med kreditvurdering. Jens Lund-Hansen rater nye og eksisterende kunder ved långivning. Kritiske 

kunder sendes videre til erhvervsafdelingen. 

 

Søren Møller Hansen, Underdirektør, Nykredit Realkredit A/S. Søren Møller Hansen har en HD 

fra CBS i 1986 og har arbejdet med kredit siden 1976, heraf 20 år i Nykredit. Søren Møller Hansen 

har været på 4-5 kurser, siden han dimitterede fra CBS. Kurserne har været udbudt af MBA-skoler i 

USA. Teoretisk har han suppleret med alt fra de matematiske og teoretiske modeller omkring 

ratingmodeller til mere avancerede 10 og 11 ugers programmer omkring generel ledelse og 

Financial Management Programs. 

 

Jan Jørgensen, Afdelingsdirektør Kredit storkunder og udland, Jyske Bank. Jan Jørgensen er 

bankuddannet og har en HD. Jan Jørgensen arbejder med kreditfunktioner hos de største kunder og 

har ansvaret for kreditbehandling af dem. 

 

Lisbeth Holst, Ansvarlig for kreditovervågning, Jyske Bank. Lisbeth Holst er Cand.merc.jur fra 

Handelshøjskolen i Århus. Lisbeth arbejder i kreditafdelingen, hvor man arbejder med rating og 

belåningsværdier på specielle aktiver (kreditovervågning). 

 

Jan Thoudal Bendtsen, Afdelingsdirektør Kredit, Danske Bank. Jan har arbejdet 30 år i Danske 

Bank, herunder de sidste 23 år som kreditmedarbejder. 

 

Claus Rasmussen, Afdelingsdirektør Kredit, Danske Bank. Claus Rasmussen har arbejdet 33 år i 

Danske Bank, heraf de sidste 28-29 år som kreditmedarbejder. 
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Bilag 6: Oplysninger om Jens Paulsen 

Følgende oplysninger om advokat Jens Paulsen er hentet fra Dahl Advokatfirmas hjemmeside: 

http://www.dahllaw.dk/personer/person.aspx?pid=120 

 

Advokat Jens Paulsen arbejder med erhvervsretlig rådgivning, specielt i forhold til arbejdsret og 

insolvensret, herunder rekonstruktion og virksomhedsoverdragelser. Han beskæftiger sig endvidere 

med handelsagentret og landboret. Jens Paulsen har i en årrække undervist i insolvensretlige og 

arbejdsretlige emner, bl.a. på flere handelsskoler, Århus og Syddansk Universitet. Han har 

tillige gennem en årrække afviklet en række kurser inden for samme fagområder. Jens Paulsen er 

Certificeret Insolvensadvokat, og han modtog i 2011 Dreyers Fonds hæderspris for på en praktisk 

tilgængelig måde at beskrive insolvens- og arbejdsretlige problemstillinger. 

 

Uddannelse: Cand.jur., Aarhus Universitet 

 

Karriere: Advokat i DAHL Advokatfirma (tidl. Advokatfirma Arne Boll I/S, Herning) 1979 – 

 

Forretningsområder: Arbejds- og ansættelsesret, konkurs og rekonstruktion. 

 

Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Danske Insolvensadvokater, medlem af et af Sø- og 

Handelsretten nedsat udvalg om medhjælperordninger 

 

Udgivelser: Forfatter til adskillige artikler om primært eksport-, arbejds- og erhvervsretlige emner. 

Forfatter til: Insolvensret (1995), Insolvensretlige dokumenter (1995), Afskedigelse (1997), 

International Erhvervsret (1998), Insolvensret – Gældssanering (2006), Insolvensret - konkurs 

(2010), Personalejura – regel og paradigmasamling (2011), Arbejdsmarkedsklausuler – 

erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler (2009), Insolvensret - Rekonstruktion, 2. udg. 

(2011) Medforfatter til: Lærebog i Dansk og International Erhvervsret (1992), Eksportsalg (1999), 

Konkurrence- og kundeklausuler (2000), Lærebog i Erhvervsjura I og II (2002), Arbejdsretlig 

Respons (red.) (2005), Personalejura – praktisk arbejdsret (2011). 
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Bilag 7: Spørgeguide – pilotinterview 

1 Spørgeguide 

1.1 Indledning 

Formålet med mit speciale er, som nævnt i tidligere mail, at undersøge, om oplysningerne i 

virksomheders årsrapporter i tilstrækkelig grad understøtter de behov, kreditmedarbejdere har i 

forhold til ansættelse af likvidationsværdier på virksomheders aktiver i forbindelse med 

kreditvurdering af en virksomhed. Via interviews med kreditmedarbejdere ønsker jeg at få 

forståelse for : (1) hvordan oplysningerne i virksomheders årsrapporter benyttes i forbindelse med 

ansættelse af likvidationsværdier af virksomheders aktiver, (2) hvilke oplysninger 

kreditmedarbejdere savner i virksomheders årsrapporter i forhold til estimering af værdien på 

aktiver, (3) eventuelle konsekvenser af manglende oplysninger for kvaliteten af estimatet af 

likvidationsværdier.  

 

Likvidationsværdien defineres som salgsprisen ved likvidation minus salgsomkostninger 

1.2 Om interviewpersonen 

• Hvor gammel er du? 

• Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du? 

• Vil du kort fortælle omkring din erfaring med værdiansættelser af virksomheders aktiver? 

1.3 Overordnede spørgsmål 

• Indgår en ansættelse af likvidationsværdier på virksomheders aktiver som en del af jeres 

kreditvurderingsproces? Hvis Ja: 

 

o Vurderer du likvidationsværdien på alle aktiver i en virksomhed, der kreditvurderes? 
(eller kun på udvalgte aktiver/aktiver, der ønskes sikkerhed i?) 

 
o Hvor stor værdi tillægger du din vurdering af likvidationsværdier på virksomheders 

aktiver, når du låner penge ud? 
 
o Hvor mange ressourcer bruger I på ansættelse af likvidationsværdier på aktiver i 

forbindelse med kreditvurderingsprocessen? (f.eks. tid, assistance fra kollegaer, køb af 
ekstern assistance) 
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o Vurderer I likvidationsværdier på virksomhederes aktiver i andre sammenhænge end i 
forbindelse med kreditvurdering? (f.eks. nedskrivningstest af lån/vurdering af 
sikkerheder?) 

 
o Hvilken rolle spiller virksomheders årsrapporter i vurderingen af likvidationsværdier på 

virksomheders aktiver? (hvorfor?) 
 

• For hvilken aktivklasse (immaterielle-, materielle-, og finansielle anlægsaktiver) passer den 
rapporterede bogførte værdi bedst på likvidationsværdier? 

 
• For hvilken aktivklasse er likvidationsværdien lettest at estimere? 

 
• Er der aktivklasser, som du bevidst ignorerer, fordi de erfaringsmæssigt har 

likvidationsværdier tæt på nul? 
 

• Hvilke typer informationer benytter du ved vurdering af likvidationsværdier af 
virksomheders aktiver, udover virksomheders årsrapporter? (f.eks. eksterne rapporter mv.) 
 
o Benytter du ekstern bistand til at fastsætte likvidationsværdier på aktiver i forbindelse 

med selve kreditvurderingen? 
 

o Har aktivets specialiseringsgrad betydning for, hvordan du fastsætter 
likvidationsværdien på et aktiv? 
 

o Ser du på alternative anvendelsesmuligheder for aktivet ved fastlæggelse af 
likvidationsværdier på aktiver? 
 

o Ser du på antallet af interesserede købere ved fastlæggelse af likvidationsværdier? 
 

o Ser du på typen af potentielle købere ? (specialiseret aktiv !branchevirksomheder, 
investorer etc.) 

 
o Har brancheforhold betydning for, hvordan du fastsætter likvidationsværdien? 

 
o Har den makroøkonomiske situation betydning for, hvordan du fastsætter 

likvidationsværdien? (rente, vækst etc.) 
 
• Ser du på markedsstrukturen på markedet for de pågældende aktiver ved fastlæggelse af 

likvidationsværdier på aktiver? (antallet og størrelsen af købere og sælgere af et givent 
aktiv; typen af aktiver som handles; adgangs- og udgangsbarrierer i markedet; købers og 
sælgers viden om priser og omkostninger; efterspørgsels- og udbudsbetingelser) 

 
• Besigtiger du nogle af aktiverne ved fastlæggelse af likvidationsværdier? 

 
• Tager du højde for omkostninger til advokat, revisor og lignende ved fastsættelse af 

likvidationsværdier? 
 

• I tilfælde af at en virksomhed går konkurs, søger I så indflydelse på valget af kurator? 
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o Ud fra hvilke kriterier vælger I kurator? 

 

2 Immaterielle anlægsaktiver 
• Benytter du værdiansættelsesmodeller til beregning af virksomheders immaterielle aktivers 

likvidationsværdi? 

 
o Hvis ja, hvilke? Hvis nej, hvorfor ikke? 

 
I virksomheders årsrapporter er immaterielle anlægsaktiver opdelt i fire grupper:  

(1) Færdiggjorte udviklingsprojekter,  

(2) Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder,  

(3) Goodwill og  

(4) Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver. 

 

• Er der forskel på den måde, du vurderer likvidationsværdien i de fire grupper af immaterielle 
aktiver? 

 

2.1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 
 
• Vil du kort beskrive processen i forhold til vurdering af likvidationsværdier på færdiggjorte 

udviklingsprojekter? 
 
• Estimerer du likvidationsværdien af alle færdiggjorte udviklingsprojekter som en gruppe eller 

som enkeltvise aktiver? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger omkring hvilke 
færdiggjorte udviklingsprojekter, der indgår i virksomhedens drift? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på udviklingsprojekter? (f.eks. beskrivelse af aktivets: brugsmuligheder, 
stand, ydeevne, alder/restlevetid, ændringer i markedet …) 
 

• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 

• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien af 
et færdiggjort udviklingsprojekt? 

 
Færdiggjorte udviklingsprojekter indregnes på tidspunktet for første indregning i virksomheders 

årsrapporter målt til kostpris. For et færdiggjort udviklingsprojekt er kostprisen det beløb, der er 



 101 

ydet som vederlag for aktivet. Kostprisen indeholder alle omkostninger, der direkte eller indirekte 

kan henføres til fremstillingen af udviklingsprojektet. 

 
• Mener du, at kostprisen er et godt udtryk for likvidationsværdien på et udviklingsprojekt på 

tidspunktet for første indregning? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 
Færdiggjorte udviklingsprojekter skal løbende afskrives, således at værdien opgivet i balancen 

bedre beskriver det færdiggjorte udviklingsprojekts restværdi. 

 
• Mener du, at afskrivninger af færdiggjorte udviklingsprojekter sikrer en bedre beskrivelse af det 

færdiggjorte udviklingsprojekts restværdi? 
 
Færdiggjorte udviklingsprojekter skal efter første indregning nedskrives til genindvindingsværdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af det færdiggjorte udviklingsprojekts kapitalværdi og 

salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. 

 
• Mener du, at et færdiggjort udviklingsprojekts kapitalværdi er et relevant målegrundlag i 

forhold til din estimering af likvidationsværdien af det færdiggjorte udviklingsprojekt? 
(hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Mener du, at et færdiggjort udviklingsprojekts salgspris fratrukket forventede omkostninger ved 
et salg er et relevant målegrundlag i forhold til din estimering af likvidationsværdien af det 
færdiggjorte udviklingsprojekt? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke målemetoder af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger, mener 
du, er bedst egnede som grundlag for estimering af likvidationsværdier af færdiggjorte 
udviklingsprojekter? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 
deres færdiggjorte udviklingsprojekter i deres årsrapporter?  
 

• Hvor godt rammer jeres estimater af likvidationsværdier på aktiver erfaringsmæssigt 
salgspriserne minus omkostninger på færdiggjorte udviklingsprojekter i tilfælde af 
likvidationssalg? 
 

2.2 Erhvervede rettigheder 
 
• Vil du kort beskrive processen i forhold til estimering af likvidationsværdier på erhvervede 

koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder? 
 

• Estimerer du likvidationsværdien af alle erhvervede rettigheder som en gruppe eller som 
enkeltvise rettigheder? 
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• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger, omkring hvilke 
erhvervede rettigheder virksomheden råder over? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomhedens årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på erhvervede rettigheder? (f.eks. beskrivelse af rettigheden: 
brugsmuligheder, beskyttelse af rettigheden, restlevetid på rettigheden, ændringer i markedet 
som f.eks. gør rettigheden overflødig) 
 

• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 

• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien af 
en erhvervet rettighed? 

 
 
Erhvervede rettigheder indregnes på tidspunktet for første indregning i virksomheders årsrapporter 

målt til kostpris. For erhvervede rettigheder er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag ved 

erhvervelsen af rettigheden.  

 
• Mener du, at kostprisen er et godt udtryk for likvidationsværdien på erhvervede rettigheder på 

tidspunktet for første indregning? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 
Erhvervede rettigheder skal løbende afskrives, således at værdien opgivet i balancen bedre 

beskriver erhvervede rettigheders restværdi. 

 
• Mener du, at afskrivninger af erhvervede rettigheder sikrer en bedre beskrivelse af erhvervede 

rettigheders restværdi? 
 
Erhvervede rettigheder skal efter første indregning nedskrives til genindvindingsværdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af de erhvervede rettigheders kapitalværdi og salgsværdi 

fratrukket forventede omkostninger ved et salg. 

 
• Mener du, at erhvervede rettigheders kapitalværdi er et relevant målegrundlag i forhold til din 

estimering af likvidationsværdien af erhvervede rettigheder? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Mener du, at erhvervede rettigheders salgspris fratrukket forventede omkostninger ved et salg er 
et relevant målegrundlag i forhold til din estimering af likvidationsværdien af erhvervede 
rettigheder? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 
erhvervede rettigheder i deres årsrapporter?  
 

• Hvor godt rammer I erfaringsmæssigt likvidationsværdierne på erhvervede rettigheder i tilfælde 
af likvidationssalg? 
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2.3 Goodwill 
 
• Vil du kort beskrive processen i forhold til estimering af likvidationsværdier på goodwill? (hvis 

kreditmedarbejderen mod forventning vurderer, at goodwill har en likvidationsværdi, følges der 
op med uddybende spørgsmål) 

 

2.4 Udviklingsprojekter under udførelse 
 
• Vil du kort beskrive processen i forhold til estimering af likvidationsværdier af 

udviklingsprojekter under udførelse? 
 
• Estimerer du likvidationsværdien af alle udviklingsprojekter under udførelse som en gruppe 

eller som enkeltvise udviklingsprojekter under udførelse? 
 

• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger, omkring hvilke 
udviklingsprojekter under udførelse virksomheden råder over? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på udviklingsprojekter under udførelse? (f.eks. beskrivelse af projektet i 
forhold til: fremtidige brugsmuligheder, dokumentationen af udviklingsprojektet,  den 
forventede færdiggørelsestid, den forventede økonomiske restlevetid på udviklingsprojektet når 
færdigt, ændringer i markedet som f.eks. gør rettigheden der udvikles overflødig) 
 

• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 

• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien af 
udviklingsprojekter under udførelse? 

 
Udviklingsprojekter under udførelse indregnes på tidspunktet for første indregning i virksomheders 

årsrapporter målt til kostpris. For et udviklingsprojekt under udførelse er kostprisen det beløb, der 

er ydet som vederlag for aktivet. Kostprisen indeholder alle omkostninger, der direkte eller 

indirekte kan henføres til fremstillingen af udviklingsprojektet under udførelse, frem til det er 

færdiggjort. 

 
• Mener du, at kostprisen er et godt udtryk for likvidationsværdien af udviklingsprojekt under 

udførelse? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 
• Mener du, at kapitalværdien af udviklingsprojekter under udførelse er et relevant målegrundlag i 

forhold til din estimering af likvidationsværdien af erhvervede rettigheder? (hvorfor/hvorfor 
ikke?) 



 104 

 
• Mener du, at salgsprisen på udviklingsprojekter under udførelse fratrukket forventede 

omkostninger ved et salg er et relevant målegrundlag i forhold til din estimering af 
likvidationsværdien af erhvervede rettigheder? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke målemetoder af kapitalværdi og salgsværdi, mener du, er bedst egnede som grundlag for 
estimering af likvidationsværdier af udviklingsprojekter under udførelse? 

 
• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 

udviklingsprojekter under udførelse i deres årsrapporter?  
 

• Hvor godt rammer I erfaringsmæssigt likvidationsværdierne på erhvervede rettigheder i tilfælde 
af likvidationssalg? 

3 Materielle anlægsaktiver 
• Benytter du værdiansættelsesmodeller til beregning af likvidationsværdien af virksomheders 

materielle anlægsaktiver? 
 
• Hvis ja, hvilke? Hvis nej, hvorfor ikke? 
 
I virksomheders årsrapporter er materielle anlægsaktiver opdelt i:  
(1) Grunde og bygninger,  
(2) Produktionsanlæg og maskiner,  
(3) Andre anlæg og maskiner,  
(4) Materielle anlægsaktiver under opførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. 
 

• Er der forskel på den måde, du vurderer likvidationsværdien i de fire grupper af materielle 
anlægsaktiver? (f.eks. Grunde og bygninger for sig; resten for sig?) 

 

3.1 Værdiansættelse af grunde og bygninger 

• Vil du kort beskrive processen i forhold til vurdering af likvidationsværdier af grunde og 
bygninger? 
 

• Estimerer du likvidationsværdien af grunde og bygninger som en gruppe eller som enkeltvise 
grunde og bygninger? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger om hvilke 
grunde og bygninger, virksomheden råder over? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på grunde og bygninger? (f.eks. areal grund, byggeretter, areal bygning, 
højde til loftet, tilstandsrapport, beliggenhed, udstyr og indretning, bygningens alder, 
handelsværdi)  
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• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 

• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien af 
grunde og bygninger? 

 
• Hvor stor betydning tillægger du den offentlige ejendomsvurdering? (hvorfor?) 

 

3.1.1 Indregning 
Grunde og bygninger indregnes på tidspunktet for første indregning i virksomheders årsrapporter 
målt til kostpris. Kostprisen ved første indregning opdeles i væsentlige bestanddele af det samlede 
aktiv. I forbindelse med opdelingen af kostprisen i væsentlige bestanddele fastsættes 
afskrivningerne hver for sig. For Grunde og bygninger er kostprisen det beløb, der er ydet som 
vederlag for aktivet. Kostprisen indeholder alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte eller indirekte kan 
henføres til det fremstillede aktiv. 
 
• Mener du, at kostprisen er et godt udtryk for likvidationsværdien på materielle anlægsaktiver på 

tidspunktet for første indregning? (hvorfor/hvorfor ikke?) 

3.1.2 Afskrivning 
Materielle anlægsaktiver skal løbende afskrives, således at værdien af det materielle anlægsaktiv i 
balancen bedre afspejler det materielle anlægsaktivs restværdi. Kostprisen ved første indregning af 
grunde og bygninger opdeles i væsentlige bestanddele af det samlede aktiv. I forbindelse med 
opdelingen af kostprisen i væsentlige bestanddele fastsættes afskrivningerne hver for sig. Det 
betyder, f.eks. at grunde ikke afskrives, hvorimod selve bygningen afskrives. 
 
• Mener du, at afskrivninger på materielle anlægsaktiver sikrer en bedre beskrivelse af materielle 

aktivers likvidationsværdi? 
 

3.1.3 Opskrivning efter ÅRL § 41 
Virksomheder kan vælge at opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi. Dagsværdien på 
grunde og bygninger måles som den salgspris, der kan konstateres på de pågældende aktiver i et 
velfungerende marked. Kan en samlet salgsværdi på grunde og bygninger ikke umiddelbart 
konstateres, måles de ud fra markedets salgspriser på aktivets enkelte bestanddele. Eksisterer der 
heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til 
en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet relevante kapitalværdi, hvis denne kan 
beregnes ved hjælp af  almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og –tekniker (herunder 
genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi).  

Genanskaffelsesværdien defineres som den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende 
aktiv på balancedagen. Nettorealisationsværdien defineres som summen af de fremtidige 
nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift.  
 
• Kan du beskrive, hvilke fordele og ulemper det har for din estimering af likvidationsværdien på 

grunde og bygninger, at virksomheder opskriver deres grunde og bygninger til dagsværdi? 
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• Hvilken betydning har det for din estimering af likvidationsværdier af grunde og bygninger, at 

dagsværdien er målt som henholdsvis salgspris og tilnærmet salgsværdi, i form af kapitalværdi? 
 

• Hvilken af målemetoderne kostpris, salgspris og kapitalværdi understøtter bedst din ansættelse 
af likvidationsværdier på grunde og bygninger? (hvorfor?) 

 
 

3.1.4 Nedskrivning 
Grunde og bygninger skal efter første indregning nedskrives til genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdi fratrukket forventede 
omkostninger ved et salg. Kapitalværdien defineres som den tilbagediskonterede værdi 
(nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at 
indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. 
 
• Hvilke af målemetoderne: kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger, 

mener du er bedst egnede som grundlag for estimering af likvidationsværdier af grunde og 
bygninger? (hvorfor?) 

3.2 Værdiansættelse af materielle anlægsaktiver 
Køres igennem for alle tre typer HVIS de opgøres forskelligt 
 
(2) Produktionsanlæg og maskiner,  
(3) Andre anlæg og maskiner,  
(4) Materielle anlægsaktiver under opførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. 
 
• Vil du kort beskrive processen i forhold til vurdering af likvidationsværdier af materielle 

anlægsaktiver? 
 

• Estimerer du likvidationsværdien af alle materielle anlægsaktiver som en gruppe eller som 
enkeltvise aktiver? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger omkring hvilke 
materielle anlægsaktiver, der indgår i virksomhedens drift? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på materielle anlægsaktiver? (f.eks. beskrivelse af aktivets: 
brugsmuligheder, stand, ydeevne, alder/restlevetid, ændringer i markedet) 
 

• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 

• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien på 
materielle anlægsaktiver? 
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3.2.1 Indregning 
Materielle anlægsaktiver indregnes på tidspunktet for første indregning i virksomheders 
årsrapporter målt til kostpris. For materielle anlægsaktiver er kostprisen det beløb, der er ydet som 
vederlag for aktivet. Kostprisen indeholder alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte eller indirekte kan 
henføres til det fremstillede aktiv. 
 
• Mener du, at kostprisen er et godt udtryk for likvidationsværdien på materielle anlægsaktiver på 

tidspunktet for første indregning? (hvorfor/hvorfor ikke?) 

3.2.2 Afskrivning 
Materielle anlægsaktiver skal løbende afskrives, således at værdien på det materielle anlægsaktiv i 
balancen bedre afspejler det materielle anlægsaktivs restværdi. 
 
• Mener du, at afskrivninger på materielle anlægsaktiver sikrer en bedre beskrivelse af materielle 

aktivers restværdi? 
 

3.2.3 Opskrivning efter ÅRL § 41 
Virksomheder kan vælge at opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi. Dagsværdien på et 
materielt anlægsaktiv måles som den salgspris, der kan konstateres på de pågældende aktiver i et 
velfungerende marked. Kan en samlet salgsværdi på det materielle anlægsaktiv ikke umiddelbart 
konstateres, måles de ud fra markedets salgspriser på aktivets enkelte bestanddele. Eksisterer der 
heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til 
en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet relevante kapitalværdi, hvis denne kan 
beregnes ved hjælp af  almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og –teknikker (herunder 
genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi).  

Genanskaffelsesværdien defineres som den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende 
aktiv på balancedagen. Nettorealisationsværdien defineres som summen af de fremtidige 
nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift.  
 
• Kan du beskrive, hvilke fordele og ulemper det har for din estimering af likvidationsværdien af 

et materielt anlægsaktiv, at virksomheder opskriver materielle anlægsaktiver til dagsværdi? 
 

• Hvilken betydning har det for din estimering af likvidationsværdier af materielle anlægsaktiver, 
at dagsværdien er målt som henholdsvis salgspris og tilnærmet salgsværdi, i form af 
kapitalværdi? 
 

• Hvilken af målemetoderne kostpris, salgspris og kapitalværdi understøtter bedst din ansættelse 
af likvidationsværdier på materielle anlægsaktiver? (hvorfor?) 

3.2.4 Nedskrivning 
Materielle anlægsaktiver skal efter første indregning nedskrives til genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdi fratrukket forventede 
omkostninger ved et salg. Kapitalværdien defineres som den tilbagediskonterede værdi 
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(nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at 
indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. 
 
• Hvilken af målemetoderne: kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger, 

mener du er bedst egnet som grundlag for estimering af likvidationsværdier af materielle 
anlægsaktiver? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 
deres materielle anlægsaktiver i deres årsrapporter?  
 

• Hvor godt rammer jeres estimater af likvidationsværdier af materielle anlægsaktiver 
erfaringsmæssigt salgspriserne minus omkostninger på grunde og bygninger i tilfælde af 
likvidationssalg? 

 

4 Finansielle anlægsaktiver 
• Benytter du værdiansættelsesmodeller til beregning af virksomheders finansielle anlægsaktiver 

likvidationsværdi? 
 

• Hvis ja, hvilke? Hvis nej, hvorfor ikke? 
 
 
I virksomheders årsrapporter er finansielle anlægsaktiver opdelt i:  

(1) Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (kostpris, kan opskrive, nedskrivning eller indre værdi) 

+ mulighed for indre værdi 

(2) Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder (amortiseret kostpris) 

(3) Kapitalandele i associerede virksomheder (kostpris, kan opskrive til dagsværdi, nedskrivning 

eller indre værdi) + mulighed for indre værdi 

(4) Tilgodehavender hos associerede virksomheder (amortiseret kostpris) 

(5) Andre værdipapirer og kapitalandele (dagsværdi ÅRL §37: salgspris!bestanddele!tilnærmet 

salgspris (kapitalværdi)!kostpris) 

(6) Andre tilgodehavender, (amortiseret kostpris) 

(7) Egne kapitalandele, (indregnes direkte i egenkapitalen, da egne kapitalandele ikke opfylder 

definitionen på et finansielt aktiv)  

(8) Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse (amortiseret kostpris) 

 

• Er der forskel på den måde, du vurderer likvidationsværdien i de otte (7) grupper af finansielle 
anlægsaktiver? (f.eks.: kapitalandele i tilknyttede/associerede virksomheder, andre værdipapir 
og kapitalandele, tilgodehavender hos tilknyttede/associerede virksomheder, tilgodehavender 
hos virksomhedsdeltagere og ledelse) 
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4.1 Værdiansættelse af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder 
 
• Vil du kort beskrive processen i forhold til vurdering af likvidationsværdier på kapitalandele i 

tilknyttede- og associerede virksomheder? 
 

• Estimerer du likvidationsværdien af alle kapitalandele i tilknyttede- og associerede 
virksomheder som en gruppe eller som enkeltvise aktiver? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger om hvilke 
kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder, der indgår i virksomhedens drift? 
(hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder? (f.eks. 
beskrivelse af aktivet) 
 

• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 

• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien af 
kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder? 

 

4.1.1 Indregning efter ÅRL § 36 
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder indregnes på tidspunktet for første 
indregning i virksomheders årsrapporter målt til kostpris. For kapitalandele i tilknyttede- og 
associerede virksomheder er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet plus 
transaktionsomkostninger. 
 
• Mener du, at kostprisen er et godt udtryk for likvidationsværdien på kapitalandele i tilknyttede- 

og associerede virksomheder på tidspunktet for første indregning? (hvorfor, hvorfor ikke?) 
 

4.1.2 Opskrivning efter ÅRL § 41 
Virksomheder kan vælge at opskrive kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder til 
dagsværdi. Dagsværdien på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles som 
den salgspris, der kan konstateres på de pågældende kapitalandele i et velfungerende marked. Kan 
en salgsværdi på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder ikke umiddelbart 
konstateres, måles de ud fra markedets salgspriser på aktivets enkelte bestanddele. Eksisterer der 
heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til 
en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet relevante kapitalværdi, hvis denne kan 
beregnes ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og –teknikker. (herunder 
genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi).  
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Genanskaffelsesværdien defineres som den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende 
aktiv på balancedagen. Nettorealisationsværdien defineres som summen af de fremtidige 
nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift.  
 
• Kan du beskrive, hvilke fordele og ulemper det har for din estimering af likvidationsværdien af 

kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder, at kapitalandele i tilknyttede- og 
associerede virksomheder opskrives til dagsværdi? 
 

• Hvilken betydning har det for din estimering af likvidationsværdier af kapitalandele i 
tilknyttede- og associerede virksomheder, om dagsværdien er målt som salgspris eller målt som 
en tilnærmet salgsværdi i form af kapitalværdi? 
 

• Hvilken af målemetoderne kostpris, salgspris og kapitalværdi understøtter bedst din ansættelse 
af likvidationsværdier på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder? (hvorfor?) 
 

4.1.3 Nedskrivning efter ÅRL § 42 
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder skal efter første indregning nedskrives til 
genindvindingsværdi. Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdi 
fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien defineres som den 
tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på 
balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. 
 
• Hvilken målemetode af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger, mener 

du er bedst egnede som grundlag for estimering af likvidationsværdier på kapitalandele i 
tilknyttede- og associerede virksomheder? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 
deres kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder i deres årsrapporter?  
 

• Hvor godt rammer jeres estimater af likvidationsværdier af kapitalandele i tilknyttede- og 
associerede virksomheder erfaringsmæssigt salgspriserne minus omkostninger på kapitalandele 
i tilknyttede- og associerede virksomheder i tilfælde af likvidationssalg? 

4.1.4 Indre værdi 
Virksomheder kan vælge at indregne kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder til 
nævnte virksomheders regnskabsmæssige indre værdi. Ved regnskabsmæssig indre værdi forstås 
den af modervirksomheden opgjorte værdi efter reguleringer til dennes regnskabspraksis (alle op- 
og nedskrivninger sker gennem den indre værdi) 
 
• Mener du, at indre værdi er et godt udtryk for likvidationsværdien på kapitalandele i tilknyttede- 

og associerede virksomheder? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Kan du beskrive, hvilke fordele og ulemper det har for din estimering af likvidationsværdien af 
kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder, at kapitalandele i tilknyttede- og 
associerede virksomheder indregnes til indre værdi? 
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• Hvilken af målemetoderne kostpris og indre værdi understøtter bedst din ansættelse af 
likvidationsværdier på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder? (hvorfor?) 

4.2 Andre værdipapirer og kapitalandele 

• Vil du kort beskrive processen i forhold til vurdering af likvidationsværdier af andre 

værdipapirer og kapitalandele? 

 
• Estimerer du likvidationsværdien af andre værdipapirer og kapitalandele samlet eller 

enkeltvist? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger omkring andre 
værdipapirer og kapitalandele, som virksomheden råder over? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på finansielle anlægsaktiver? (f.eks. angivelse af hvilke værdipapir) 
 

• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 
• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien af 

andre værdipapirer og kapitalandele? 

4.2.1 Indregning 
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes ved første indregning til kostpris. 
 
• Mener du, at kostprisen er et godt udtryk for likvidationsværdien på andre værdipapirer og 

kapitalandele på tidspunktet for første indregning? (hvorfor/hvorfor ikke?) 

4.2.2 Værdiregulering 
Efter første indregning skal virksomheden løbende regulere værdien af andre værdipapirer og 
kapitalandele til dagsværdi. Dagsværdien måles til den salgsværdi, der kan konstateres på de andre 
værdipapirer og kapitalandele i et velfungerende marked. Kan en salgsværdi på andre værdipapirer 
og kapitalandele ikke umiddelbart konstateres, måles de ud fra markedets salgspriser på aktivets 
enkelte bestanddele. Eksisterer der heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal 
dagsværdien så vidt muligt måles til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet relevante 
kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af  almindeligt accepterede 
værdiansættelsesmodeller og –teknikker (herunder genanskaffelsesværdi eller 
nettorealisationsværdi). Kan en tilnærmet salgsværdi ikke beregnes, skal aktivet måles til kostpris. 
 
• Kan du beskrive, hvilke fordele og ulemper det har for din estimering af likvidationsværdien af 

andre værdipapirer og kapitalandele, at andre værdipapir og kapitalandele er reguleret til 
dagsværdi? 
 

• Hvilken betydning har det for din estimering af likvidationsværdier på andre værdipapirer og 
kapitalandele, om dagsværdien er målt som salgsværdi eller kapitalværdi? 
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• Hvilke af målemetoderne kostpris, salgspris og kapitalværdi understøtter bedst din ansættelse af 
likvidationsværdier på andre værdipapir og kapitalandele? (hvorfor?) 

4.3 Tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender 

hos virksomhedsdeltagere og ledelse 
 
• Vil du kort beskrive processen i forhold til vurdering af likvidationsværdier på tilgodehavender 

i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og 
ledelse? 
 

• Estimerer du likvidationsværdien af alle tilgodehavender i tilknyttede- og associerede 
virksomheder og tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse som en gruppe eller som 
enkeltvise aktiver? (hvorfor?) 
 

• Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger omkring hvilke 
tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse, der indgår i virksomhedens drift? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
 

• Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter i forhold til ansættelse af 
likvidationsværdier på tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og 
tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse? (f.eks. beskrivelse af aktivet) 
 

• Har du mulighed for at indhente de savnede oplysninger fra andre kilder? 
 

• Hvilken konsekvens har de manglende oplysninger for din estimering af likvidationsværdien af 
tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse? 

 
Tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse skal ved første indregning måles til kostpris. Efter første 
indregning måles tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender 
hos virksomhedsdeltagere og ledelse til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris er den værdi, til 
hvilken et finansielt aktiv blev målt ved første indregning med (1) fradrag af afdrag, (2) tillæg eller 
fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det opfindeligt indregnede beløb og det 
beløb, der forfalder ved udløb og (3) fradrag af nedskrivninger. 
 
• Mener du, at amortiseret kostpris er et godt udtryk for likvidationsværdien på tilgodehavender i 

tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og 
ledelse? (hvorfor?) 

 

4.3.1 Nedskrivning 
En løbende regulering af aktiverne til amortiseret kostpris skal suppleres af en vurdering af 
nedskrivningsbehovet til genindvindingsværdi. Genindvindingsværdi er den højeste værdi af 
kapitalværdien og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien 
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defineres som den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, 
som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. 
 
• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 

tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse i deres årsrapporter?  
 

• Hvor godt rammer jeres estimater af likvidationsværdier på tilgodehavender i tilknyttede- og 
associerede virksomheder og tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 
erfaringsmæssigt salgspriserne minus omkostninger på tilgodehavender i tilknyttede- og 
associerede virksomheder og tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse i tilfælde af 
likvidationssalg? 

 
Bilag 8: Spørgeguide kurator Jens Paulsen 

Spørgeguide til interview med Jens Paulsen 

1. Indledning 
Min afhandling er et klassisk speciale indenfor regnskabsfagene, idet jeg undersøger, om 
virksomheders årsregnskaber leverer tilstrækkeligt relevante og troværdige oplysninger, som sætter 
kreditmedarbejdere i pengeinstitutter i stand til at beslutte, hvorvidt de skal placere pengeinstituttets 
midler i virksomheden, jf. ÅRL § 12.  
 Når medarbejdere i pengeinstitutter skal beslutte, om de skal placere pengeinstituttets midler i 
virksomheden (yde lån), udfører kreditmedarbejderen en kreditvurdering af virksomheden. 
Kreditvurderingen udføres i to faser. I den første fase vurderer kreditmedarbejderen 
sandsynligheden for, at virksomheden går konkurs, og i den anden fase vurderer 
kreditmedarbejderen, hvor stort et tab pengeinstituttet vil lide, hvis virksomheden går konkurs. 
Vurderingen af hvor mange penge pengeinstituttet taber i tilfælde af konkurs er baseret på en 
vurdering af likvidationsværdien af virksomhedens aktiver og passiver. Med andre ord bør det være 
muligt for pengeinstitutternes kreditmedarbejdere at vurdere likvidationsværdien ud fra 
virksomhedens årsrapporter. Jeg undersøger i min afhandling, hvorvidt virksomheders 
årsregnskaber rent faktisk muliggør en fastsættelse af likvidationsværdien af en stor 
regnskabsklasse C virksomheds anlægsaktiver. Afhandlingens problemformulering er på baggrund 
af ovenstående:  
 
”Hvordan dækker oplysningerne i en virksomheds årsrapport kreditmedarbejdere (i 
pengeinstitutters) informationsbehov ved ansættelse af likvidationsværdier af virksomhedens 
aktiver?” 
 
Metodemæssigt har jeg undersøgt problemstillingen gennem et litteraturstudium af bl.a. 
værdiansættelsesmetoder og årsregnskabsloven samt en række artikler omkring faktorer, der 
påvirker/har betydning for aktivers likvidationsværdi. Efterfølgende har jeg interviewet en række 
erfarne kreditchefer om, hvordan de i praksis vurderer likvidationsværdien af en virksomheds 
aktiver på baggrund af oplysningerne i virksomheders årsrapporter, og omkring hvordan de opfatter 
værdien af årsregnskabslovens målegrundlag (kostpris, amortiseret kostpris, dagsværdi mv.). Sidste 
del af min undersøgelse er et interview med dig omkring dine praktiske erfaringer som kurator i 
forhold til ovenstående problemstilling.  
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Likvidationsværdien definerer jeg som salgsprisen på aktivet minus salgsomkostninger. 

1.1. Overordnede spørgsmål 
Kurator skal efter konkursdekretets afsigelse sikre virksomhedens aktiver ved registrering og evt. 
efterfølgende vurdering af aktiverne. 
 
• Vil du fortælle lidt omkring, hvordan registreringen af aktiver i et konkursbo foregår? 

 
• Er det din erfaring, at der er god sammenhæng mellem de aktiver, som er registeret i en 

virksomheds regnskabsdata og de aktiver, der registreres i samme virksomheds konkursbo? 
 

o Forekommer det, at virksomheden, der er gået konkurs, råder over aktiver, som ikke er 
indregnet i virksomheders årsregnskaber, men som indgår i konkursmassen? (hvor 
udbredt?) 
 

o Forekommer det, at virksomheden, der er gået konkurs, ikke råder over de 
anlægsaktiver, som fremgår af virksomhedens regnskabsdata?  

 
" Konkurslovens § 55. Boet kan indtræde i de af skyldneren indgåede gensidigt 

bebyrdende aftaler. 
" Stk. 2. Medkontrahenten kan forlange, at boet uden ugrundet ophold tager 

stilling til, om det vil indtræde i aftalen. Der kan ved aftalen træffes nærmere 
bestemmelse om fristens længde. 

" Stk. 3. Angår en aftale, som boet er indtrådt i efter stk. 1, en løbende ydelse til 
skyldneren, kan boet altid opsige aftalen med en måneds varsel. 
Medkontrahenten kan kræve erstatning for tab, ved at opsigelsen er sket med 
forkortet varsel, medmindre andet følger af Konkurslovens § 61. 

 
• Boet kan i henhold til Konkurslovens § 55 indtræde i indgåede leasingkontrakter. Hvilke 

overvejelser gør du dig, inden du beslutter, om boet skal indtræde i en leasingkontrakt?  
 

• Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til, hvordan du bedst opnår den optimale pris på boets 
aktiver, inden du begynder likvidation af konkursmassen? (opdelingen af virksomhedens 
aktiver) 

 
• Hvordan finder du frem til potentielle købere til konkursboets aktiver? 
 
• Det fremgik af artiklen ”Værdiansættelse i konkursboer”, at du mener, at kurators 

forhandlingsdygtighed har stor betydning for, hvilken pris der opnås i likvidationen. Kan du 
fortælle lidt om de forhandlingsstyrker og svagheder henholdsvis kurator og potentielle købere 
har?  

 
o Hvordan påvirker valget af salgskanal kurators forhandlingsstyrke? 

 
Tiden må antages at være en væsentlig faktor både i forhold til at finde frem til de potentielt bedste 
købere og i forhold til størrelsen af salgsomkostningerne.  



 115 

 
• Kan du fortælle lidt om, hvordan du som kurator disponerer tidsforbruget i forbindelse med 

salgsprocessen? (er man naiv, hvis man tror, at kurator bruger lang tid til at finde frem til 
optimale købere?) 
 

Du skriver i artiklen ”Værdiansættelse i konkursboer”, at en række købere fra konkurrerende 
virksomheder ofte henvender sig til kurator med købstilbud.  
 
 
• Er det konkurrencedygtige tilbud, som de konkurrerende virksomheder tilbyder? 

 
• I hvilket omfang opsøger du som kurator konkurrerende virksomheder med henblik på salg af 

hele den konkursramte virksomhed eller mindre dele af virksomheden? 
 
• Hvilken betydning har overgangen fra transaktionsbaserede regnskaber til værdibaserede 

regnskaber (i 2001) haft for sammenhængen mellem bogførte værdier i virksomhedernes 
årsrapporter og likvidationsværdien på aktiverne? 

1.2. Spørgsmål omkring immaterielle anlægsaktiver 
I virksomheders årsrapporter er immaterielle anlægsaktiver opdelt i tre grupper (hvis man undtager 

goodwill):  

(1) Færdiggjorte udviklingsprojekter,  

(2) Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder,  

(3) Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver. 

 
• Er det i praksis muligt at sælge alle typer aktiver i de tre aktivgrupper? 

o Hvilke typer immaterielle anlægsaktiver er det i praksis muligt at sælge? 
 

• Er der immaterielle aktiver, som ikke er registreret i virksomheders årsrapporter, som er 
salgbare? 
 

• Hvilke oplysninger har du behov for, hvis du skal værdiansætte et immaterielt anlægsaktiv? 
 
• I hvilket omfang mener du, at oplysningerne i virksomheders årsrapporter muliggøre en 

værdiansættelse af en virksomheds immaterielle aktiver? 
 

o Hvilke oplysninger savner du i virksomheders årsrapporter? 
 

1.2.1.1. Nedskrivning efter ÅRL § 42 
Immaterielle anlægsaktiver skal efter første indregning nedskrives til genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af aktivets kapitalværdi (tilbagediskonterede værdi af 
forventede fremtidige nettoindbetalinger) eller det immaterielle aktivs salgsværdi fratrukket 
forventede omkostninger ved et salg. 
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• Hvor godt mener du, at genindvindingsværdien på et immaterielt aktiv reflekterer det 
immaterielle aktivs likvidationsværdi? (hvorfor?) 

 
• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 

deres immaterielle anlægsaktiver? (hvis ja, hvorfor?) 
 

1.3. Spørgsmål omkring materielle anlægsaktiver 
I virksomheders årsrapporter er materielle anlægsaktiver opdelt i:  
(1) Grunde og bygninger,  
(2) Produktionsanlæg og maskiner,  
(3) Andre anlæg og maskiner,  
(4) Materielle anlægsaktiver under opførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. 

• Er det i praksis muligt at sælge alle typer aktiver, som indgår i de fire? 
 

o Hvilke materielle anlægsaktiver er det i praksis vanskeligt at sælge? 
 

• Er der i praksis materielle anlægsaktiver, som ikke er registreret i virksomheders årsrapporter, 
som kan sælges ved likvidation af virksomheden? 
 

• Hvilke oplysninger omkring et materielt anlægsaktiv har du i praksis behov for kende, hvis du 
skal værdiansætte aktivet? 

 
• I hvilket omfang mener du, at oplysningerne i virksomheders årsrapporter muliggør en 

værdiansættelse af en virksomheds materielle anlægsaktiver? 
 

o Hvilke oplysninger savner du? 

1.3.1.1. Opskrivning efter ÅRL § 41 
Virksomheder kan vælge at opskrive materielle anlægsaktiver til dagsværdi. Dagsværdien på et 
materielt anlægsaktiv måles som den salgspris, der kan konstateres på de pågældende aktiver i et 
velfungerende marked. Kan en samlet salgsværdi på det materielle anlægsaktiv ikke umiddelbart 
konstateres, måles de ud fra markedets salgspriser på aktivets enkelte bestanddele. Eksisterer der 
heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til 
en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet relevante kapitalværdi, hvis denne kan 
beregnes ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og –teknikker. (herunder 
genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi).  

Genanskaffelsesværdien defineres som den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende 
aktiv på balancedagen. Nettorealisationsværdien defineres som summen af de fremtidige 
nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift.  
 
• Mener du, at dagsværdier i praksis bedre reflekterer likvidationsværdien af en virksomheds 

materielle anlægsaktiver end aktivets kostpris korrigeret for af- og nedskrivninger? 
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• Hvilken af målemetoderne kostpris, salgspris og kapitalværdi mener du i praksis bedst 
reflekterer likvidationsværdier på materielle anlægsaktiver? (hvorfor?) 

1.3.1.2. Nedskrivning efter ÅRL §42 
Materielle anlægsaktiver skal efter første indregning nedskrives til genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af aktivets kapitalværdi (tilbagediskonterede værdi af 
forventede fremtidige nettoindbetalinger) eller det materielle anlægsaktivs salgsværdi fratrukket 
forventede omkostninger ved et salg. 
 
• Hvor godt mener du, at genindvindingsværdien på et materielt anlægsaktiv reflekterer det 

materielle anlægsaktivs likvidationsværdi? (hvorfor?) 
 
• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 

deres immaterielle anlægsaktiver? (hvis ja, hvorfor?) 
 

1.4. Spørgsmål omkring finansielle anlægsaktiver 
I virksomheders årsrapporter er finansielle anlægsaktiver opdelt i:  

(1) Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (kostpris, kan opskrive, nedskrivning eller indre værdi)  

(2) Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder (amortiseret kostpris) 

(3) Kapitalandele i associerede virksomheder (kostpris, kan opskrive, nedskrivning eller indre 

værdi)  

(4) Tilgodehavender hos associerede virksomheder (amortiseret kostpris) 

(5) Andre værdipapirer og kapitalandele (dagsværdi ÅRL §37: salgspris!bestanddele!tilnærmet 

salgspris (kapitalværdi)!kostpris) 

(6) Andre tilgodehavender (amortiseret kostpris) 

(7) Egne kapitalandele (indregnes direkte i egenkapitalen, da egne kapitalandele ikke opfylder 

definitionen på et aktiv)  

(8) Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse (amortiseret kostpris) 

 
• Er det i praksis muligt at sælge alle typer af finansielle aktiver i de 7? 

 
• Hvilke oplysninger omkring kapitalandele i en tilknyttet- eller associeret virksomhed har du i 

praksis behov for kende, hvis du skal værdiansættelse kapitalandelen? 
 
• Vil du beskrive, hvordan du værdiansætter en kapitalandel i en tilknyttet- eller associeret 

virksomhed? 
 

o Mener du, at virksomheders årsrapporter indeholder alle relevante oplysninger til 
værdiansættelse af kapitalandel i tilknyttede- og associerede virksomheder? 

" Hvilke mangler? 
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1.4.1. Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder 

1.4.1.1. Opskrivning efter ÅRL § 41 
Virksomheder kan vælge at opskrive kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder til 
dagsværdi. Dagsværdien på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles som 
den salgspris, der kan konstateres på de pågældende kapitalandele i et velfungerende marked. Kan 
en salgsværdi på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder ikke umiddelbart 
konstateres, måles de ud fra markedets salgspriser på aktivets enkelte bestanddele. Eksisterer der 
heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til 
en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet relevante kapitalværdi, hvis denne kan 
beregnes ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og –teknikker. (herunder 
genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi).  

Genanskaffelsesværdien defineres som den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende 
aktiv på balancedagen. Nettorealisationsværdien defineres som summen af de fremtidige 
nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift.  
 
• Mener du, at dagsværdien på kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder 

reflekterer likvidationsværdien af kapitalandelene? 
 
• Hvilken af målemetoderne kostpris, salgspris og kapitalværdi mener du bedst reflekterer 

likvidationsværdier af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder? (hvorfor?) 
 

1.4.1.2. Nedskrivning efter ÅRL § 42 
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder skal efter første indregning nedskrives til 
genindvindingsværdi. Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdi 
fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien defineres som den 
tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på 
balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. 
 
• Hvor godt mener du, at genindvindingsværdien på kapitalandele i tilknyttede- og associerede 

virksomheder reflekterer likvidationsværdien af kapitalandelene? 
 

• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 
deres kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder i deres årsrapporter?  
 

1.4.1.3. Indre værdi 
Virksomheder kan vælge at indregne kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder til 
nævnte virksomheders regnskabsmæssige indre værdi. Ved regnskabsmæssig indre værdi forstås 
den af modervirksomheden opgjorte værdi efter reguleringer til dennes regnskabspraksis (alle op- 
og nedskrivninger sker via den indre værdi) 
 
• Mener du, at indre værdi er et godt udtryk for likvidationsværdien på kapitalandele i tilknyttede- 

og associerede virksomheder? (hvorfor/hvorfor ikke?) 
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• Hvilken af målemetoderne kostpris, opskrivning til dagsværdi og indre værdi, mener du, bedst 
reflekterer likvidationsværdier af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder? 
(hvorfor?) 

 

1.4.2. Andre værdipapirer og kapitalandele 
 

• Hvilken af målemetoderne kostpris, salgspris og kapitalværdi mener du bedst reflekterer 
likvidationsværdien på andre værdipapirer og kapitalandele? (hvorfor?) 

 

1.4.3. Tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender 
hos virksomhedsdeltagere og ledelse 

1.4.3.1. Indregning og efterfølgende måling 
Tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse skal ved første indregning måles til kostpris. Efter første 
indregning måles tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender 
hos virksomhedsdeltagere og ledelse til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris er den værdi, til 
hvilken et finansielt aktiv blev målt ved første indregning med (1) fradrag af afdrag, (2) tillæg eller 
fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det opfindeligt indregnede beløb og det 
beløb, der forfalder ved udløb og (3) fradrag af nedskrivninger. 
 
• Mener du, at amortiseret kostpris er et godt udtryk for likvidationsværdien på tilgodehavender i 

tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og 
ledelse? (hvorfor?) 

Nedskrivning 
En løbende regulering af aktiverne til amortiseret kostpris skal suppleres af en vurdering af 
nedskrivningsbehovet til genindvindingsværdi. Genindvindingsværdi er den højeste værdi af 
kapitalværdien og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien 
defineres som den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, 
som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. 
 
• Mener du, at store virksomheder i regnskabsklasse C i tilstrækkelig grad nedskriver værdien af 

tilgodehavender i tilknyttede- og associerede virksomheder og tilgodehavender hos 
virksomhedsdeltagere og ledelse i deres årsrapporter?  

 

1.4.4. Afsluttende spørgsmål 
Virksomheders årsrapporter gik i 2001 fra at være transaktionsbaserede regnskaber baseret på 
kostpris til at være værdibaserede regnskaber baseret på dagsværdier. 

 
• Hvordan har overgangen til værdibaserede regnskaber påvirket sammenhængen mellem 

bogførte værdier i virksomhedernes årsrapporter og likvidationsværdien af aktiverne? 
 
• Hvordan mener du, man kan forbedre virksomheders årsrapporter, således at man i højere grad 

er i stand til at estimere likvidationsværdien af virksomheders aktiver? 
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• I forhold til de problemstillinger, som vi har diskuteret, er der så nogle områder som ikke er 

blevet belyst, som du mener, at det er væsentligt at få belyst i forhold til mit speciales 
problemformulering? 

 


