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Excecutive Summary  

This thesis deals with a theoretical discussion and analysis of how we ensure a high quality for the 

user of a financial statement with a focus on impairment tests under IAS 36 during an economic 

crisis. 

 

There is an expectation gap between the user, the accountant and the auditor. This is to some extent 

because of the parties' different views on what quality is. An empirical study by FSR establishes 

quality dimensions, which we collate and analyze in relation to the quality dimensions derived from 

relevant literature. Through a discussion of Limperg and Mautz & Sharaf's fundamental revision 

theories, we find that the formation of expectations for quality should be based on the user. The 

dimensions of quality, which the user priorities higher than the accountant and the auditor are 

"industrial expertise", "critical towards the auditee" and "transparancy". 

 

IAS 36 provides international requirements for the preparation of impairment tests. Assets covered 

by IAS 36 should be measured as recoverable amount if this is lower than the carrying amount. The 

recoverable amount is the higher of either the fair value less costs to sell, or the value in use. 

Calculation of recoverable amount is complex, requiring accountability from the accountant, as well 

as the auditor. Economic crises can have a significant influence on the result of impairment tests. 

Hence, companies constantly need to update the variables used, in response to changes in the 

companies' context. An empirical study of the development of the level of WACC shows a delay 

from the companies' side in the current economic crisis. Impairment tests must be prepared 

properly, taking into account the relevant assumptions etc., which apply to ensure the quality of 

financial statements in relation to the user. 

 

The economic crisis has led companies to operate under increased pressure, which may lead to 

fraudulent financial reporting of impairment tests, for example in relation to covenant and bonus 

targets. The discussion of manipulation of impairment tests shall contribute to increased future 

focus on this issue, as the manipulation will affect the quality of the financial report negatively for 

the user. 
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Resume  

Denne kandidatafhandling omhandler en teoretisk diskussion og analyse af, hvordan vi sikrer et højt 

kvalitetsniveau for regnskabsbruger med fokus på nedskrivningstests i henhold til IAS 36 under en 

økonomisk krise.  

 

Der eksisterer en forventningskløft mellem regnskabsbruger, regnskabsaflægger og revisor. Det 

skyldes blandt andet parternes forskellige syn på, hvad kvalitet er. En empirisk undersøgelse 

udarbejdet af FSR opstiller kvalitetsdimensioner, som vi sammenholder og analyserer i forhold til 

udledte kvalitetsdimensioner fra relevante teoretikeres litteratur. Gennem en diskussion af Limperg 

og  Mautz & Sharaf's grundlæggende revisionsteorier finder vi, at forventningsdannelsen til kvalitet 

bør tage udgangspunkt i regnskabsbrugeren. De kvalitetsdimensioner, som regnskabsbruger 

prioriterer højere end revisor og regnskabsaflægger er "branchekyndighed", "kritisk overfor 

revidenten" og "åbenhed".  

 

IAS 36 stiller internationale krav til udarbejdelsen af nedskrivningstests. Aktiver omfattet af IAS 36 

skal måles til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af enten dagsværdien fratrukket salgsomkostninger 

eller kapitalværdien. Opgørelsen af genindvindingsværdien er kompleks, hvilket stiller krav til 

regnskabsaflægger såvel som til revisor. Økonomiske kriser kan have en væsentlig indflydelse på 

resultatet af nedskrivningstests, hvorfor selskaber løbende skal opdatere anvendte variable som 

følge af ændringer i selskabers kontekst. Et empirisk studie af udviklingen i niveauet for wacc viser 

en forsinkelse fra selskabers side under den nuværende økonomiske krise. Nedskrivningstests skal 

udarbejdes korrekt, hvor der tages højde for relevante forudsætninger etc., hvilket gør sig gældende 

for at sikre kvaliteten af årsrapporten i forhold til regnskabsbruger.  

 

Den økonomiske krise har medført, at selskaberne opererer under et øget pres, som kan lede til 

regnskabsmanipulation med nedskrivningstests i forbindelse med eksempelvis bonusmål og 

overholdelse af covenants. Diskussionen af regnskabsmanipulation med nedskrivningstests skal 

bidrage til et øget fremtidigt fokus herpå, siden regnskabsmanipulation vil påvirke kvaliteten af 

årsrapporten negativt for regnskabsbruger.  
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1 INDLEDNING 

Danmark har siden 2008 været ramt af en økonomisk krise, som har påvirket de danske selskaber i 

et væsentligt omfang. Antallet af konkurser er gennemsnitligt steget hen over hele perioden under 

den økonomiske krises tilstedeværelse, hvilket illustreres ved nedenstående graf. 

 

Figur 1-1 - Udvikling i antal konkurser (Experian, 2011) 

Det stigende antal konkurser giver udtryk for en øget usikkerhed i markedet, hvilket alt andet lige 

påvirker de danske selskabers likviditetsberedskab samt regnskabsaflæggelse. Yderligere har den 

økonomiske krise medført et øget pres fra investorerne. Caspar Rose, professor fra CBS skriver: 

 

"I tider præget af stor usikkerhed og volatilitet på markederne, er investorernes "tolerance tærskel" særlig lav,…" 

(Caspar Rose, 2011) 

 

Dette medfører et større krav til kvaliteten af de informationer, som investorerne træffer deres 

økonomiske beslutninger på baggrund af. I en undersøgelse udarbejdet af PwC og CBS er den for 

investorerne vigtigste informationskilde årsrapporten (Steffensen, 2011, s. 31) - ligeledes illustreret 

jf. Figur 1-2. 

 

Vi finder det derved vigtigt, at årsrapporten har et højt kvalitetsniveau, som matcher 

regnskabsbrugers behov. Regnskabsbruger anvender i højere grad end forventet noteapparatet i 

årsrapporten mere end ledelsesberetningen, hvilket bør være med til at sætte mere fokus på 

forventningsdannelsen samt kvalitet i årsrapporten (Steffensen, 2011, s. 31).  
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Det kan tænkes, at regnskabsbruger vil være interesseret 

i et indgående informationsniveau, hvad angår 

komplekse regnskabsmæssige problemstillinger. Vi 

finder, at udarbejdelse samt revision af 

nedskrivningstests i henhold til IAS 36 hører blandt de 

mest komplekse regnskabsmæssige problemstillinger. 

PwC og CBS kommer frem til, at "væsentlige og 

kritiske regnskabsmæssige skøn", "anlægsaktiver" og 

"oplysninger om nedskrivningstest vedrørende 

goodwill" hører blandt de vigtigste oplysninger for 

regnskabsbrugeren (Steffensen, 2011, s. 34). 

Nedskrivningstesten er vigtig, siden resultatet af denne 

vil kunne have en væsentlig indflydelse på 

regnskabsbrugers økonomiske beslutningstagen. 

Nedjusteringer til et selskabs fremtidige forventede 

pengestrømme vil alt andet lige sende signaler til 

regnskabsbruger om, at selskabet har taget aktivt stilling til nye ændringer i markedet, hvor 

selskabet finder, at det ikke vil kunne performe på samme niveau som først budgetteret. Selskabets 

nedjustering til dets fremtidige performance vil regnskabsbruger i form af analytikere aktivt kunne 

anvende til brug for deres forventningsdannelse og understøttelse af deres fortsatte tillid til 

selskabets rapportering.    

 

Der kan stilles spørgsmål ved, om hvorvidt den økonomiske krise har bidraget til kompleksiteten af 

nedskrivningstesten samt til udsving i nedskrivningstestens forudsætninger. Der kan ligeledes stilles 

spørgsmålstegn ved, om nedskrivningstesten får den fornødne opmærksomhed fra 

regnskabsaflægger og revisors side? 

 

Den øgede usikkerhed som følge af den økonomiske krise kan derudover danne grundlag for øgede 

besvigelsesrisici ved nedskrivningstest. Dette kan eksempelvis være aktuelt for et selskab, der skal 

overholde aftalte covenants eller opfylde eventuelle bonusmål. Nedskrivningstesten er en kompleks 

størrelse, hvorfor det for revisor og regnskabsbruger kan være udfordrende at gennemskue og 

udfordre de forudsætninger og beregninger, som nedskrivningstesten udarbejdes på baggrund af. 

Figur 1-2 - Regnskabsbrugers anvendelse af  
forskellige informationskilder (Steffensen, 2011, s. 
31).  
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Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt for de respektive parter at 

udfordre ledelsen tilstrækkeligt samt minimere besvigelsesrisikoen i forbindelse med 

nedskrivningstests?  
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2 PROBLEMFORMULERING  

2.1 PROBLEMSTILLING  

Værdiansættelsen af aktiver i større selskaber er en proces, som oftest indeholder en stor grad af 

regnskabsmæssige skøn, hvorfor værdien derfor kan være svær at opgøre pålideligt. Den seneste 

økonomiske periode, som mange definerer som en økonomisk krise, har givet anledning til et øget 

fokus på værdiansættelsen af aktiver samt herunder fokus på nedskrivningsbehov samt dets 

størrelse. Vi finder, at anvendelsen af IAS 36 samt diskussionen heraf er højaktuel, da behovet for 

nedskrivninger som oftest er større under økonomiske krisetider (Plenborg et al., 2008, s. 1).  

 

Vi finder, at tidligere undersøgelser enten har taget udgangspunkt i revisors ellers 

regnskabsaflæggers kvalitetsbegreber. Vi vil i denne afhandling fokusere mere på, hvad der for 

regnskabsbruger er kvalitet i årsrapporten, og hvordan dette kommer til udtryk i forbindelse med et 

komplekst regnskabsområde som nedskrivningstest jf. IAS 36. Vi ønsker at diskutere, om der i 

forbindelse med en økonomisk krise eksisterer en øget besvigelsesrisiko. Risikoen for besvigelser 

samt specielt udførelsen af besvigelser i forbindelse med nedskrivningstests kan have en væsentlig 

indflydelse på kvaliteten af årsrapporten. Vi ønsker med afhandlingen at sætte større fokus på 

problematikken omkring besvigelsesrisici i forbindelse med nedskrivningstests samt at give et 

kvalificeret bud på, hvordan kvaliteten i årsrapporten i forbindelse med nedskrivningstests kan 

forbedres. 

 

Vi ønsker i forlængelse heraf at finde svar på følgende hovedspørgsmål samt underspørgsmål: 

 

Hovedspørgsmål: 

•  Hvordan sikres det, at selskaber udarbejder nedskrivningstest (i henhold til IAS 36) af høj 

kvalitet for regnskabsbruger, samt hvilke besvigelsesrisici er der forbundet med 

nedskrivningstest under en økonomisk krise? 

 

Underspørgsmål: 

•  Hvordan defineres en økonomisk krise, og hvilke overordnede faktorer kan have ændret 

selskabers kontekst i forbindelse med nedskrivningstests, samt hvordan kan den påvirke 

identificeringen af nedskrivningsbehov? 
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•  Hvilke forventninger har henholdsvis regnskabsbruger, regnskabsaflægger og revisor til 

kvaliteten af årsrapporten og herunder udarbejdelsen af nedskrivningstests?  

•  Hvordan finder IAS 36 anvendelse, og hvilke udfordringer ved udarbejdelsen og revisionen af 

nedskrivningstesten øges i forbindelse med en økonomisk krise? 

•  Hvordan kan ledelsen i en virksomhed manipulere med nedskrivningstesten, og hvilke 

konsekvenser vil det have for regnskabsbruger?  

 

2.2 DEFINITION AF VIGTIGE BEGREBER 

Vi vil i dette afsnit definere vigtige begreber, hvilket skal understøtte forståelsen af vores 

problemstilling og problemformulering. Begreberne vil ligeledes blive anvendt i løbet af 

kandidatafhandlingen.  

 

•  Nedskrivningstest: Nedskrivningstest defineres som en aktiv stillingstagen til værdien og 

beregning af værdien af et aktiv på balancedagen. Nedskrivningstesten jf. IAS 36 definerer, 

at et aktiv skal nedskrives, såfremt dets genindvindingsværdi er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien er den laveste af enten dagsværdien 

fratrukket salgsomkostninger eller kapitalværdien. Nedskrivningstests vil nærmere blive 

beskrevet og defineret i kandidatafhandlings afsnit 9.  

•  Økonomisk krise: En økonomisk krise defineres i denne kandidatafhandling, som en 

længerevarende nedgang i BNP. Længerevarende værende minimum et år, og nedgangen 

skal i Danmark betyde en vækst i BNP på under 2 % årligt.  

•  Finansielle krise: En finansiel krise defineres som en økonomisk krise, der kan henføres til 

den finansielle sektor bestående af blandt andre banker, pengeudstedende institutioner, 

realkreditinstitutioner, investeringsselskaber, fonds og varebørser. 

•  Ledelsen: Med ledelsen menes den administrerende ledelse i selskaber, som er ansvarlig for 

den daglige drift. Omvendt nævnes bestyrelsen singulært, såfremt denne omtales.  

•  Regnskabsbruger: Brugeren af regnskabet, hvilket omfatter alle personer og instanser, som 

har en interesse i regnskabet. Dette omfatter blandt andre investorer, aktieanalytikere, 

offentlige instanser herunder SKAT, samarbejdspartnere og långivere. Det antages i disse 

sammenhænge, at såfremt aktionærens behov er opfyldt, vil behovet hos de andre 

regnskabsbrugere ligeledes være opfyldt.  
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•  Regnskabsaflægger: Den eller de personer, som skriver regnskabet under. Dette er undtaget 

revisor og dennes påtegning.  

•  CGU vs. Aktiv: Vi vælger flere steder i afhandlingen at skrive "aktiver", hvor vi faktisk 

mener såvel CGU.  CGU er en forkortelse for Cash Generating Unit, som på dansk 

benævnes pengestrømsfrembringende enheder.    

•  Virksomhedens kontekst: Derved forstås som udgangspunkt både virksomhedens interne 

som eksterne omgivelser. 

•  Besvigelse: Besvigelse er en handling, som foretages med forsæt. Der skelnes mellem to 

typer af besvigelser lig "misbrug af aktiver" og regnskabsmanipulation.  

 

2.3 PROBLEMAFGRÆNSNING 

Kandidatafhandlingens fokus vil være nedskrivningstests i henhold til IAS 36. Derved vil 

årsregnskabsloven kun blive inddraget perifert. De aktiver, som IAS 36 ikke omfatter, vil ikke blive 

behandlet i kandidatafhandlingen. IAS 36 omfatter ikke følgende aktiver: 

 

a) varebeholdninger (jf. IAS 2 Varebeholdninger) 

b) aktiver hidrørende fra entreprisekontrakter (jf. IAS 11 Entreprisekontrakter) 

c) udskudte skatteaktiver (jf. IAS 12 Indkomstskatter) 

d) aktiver, som hidrører fra personaleydelser (jf. IAS 19 Personaleydelser) 

e) finansielle aktiver, som er omfattet af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, 

f) investeringsejendomme, som måles til dagsværdi (jf. IAS 40 Investeringsejendomme) 

g) biologiske aktiver tilknyttet landbrugsaktiviteter, som måles til dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger 

(jf. IAS 41 Landbrug), 

h) udskudte anskaffelsesomkostninger og immaterielle aktiver hidrørende fra en forsikringsgivers kontraktlige ret 

i henhold til forsikringskontrakter, som er omfattet af IFRS 4 Forsikringskontrakter, og 

i) anlægsaktiver (eller afståelsesgrupper), som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg i 

overensstemmelse med IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte 

aktiviteter. 

(IFRS, IAS 36.2) 

 
Herudover er det vores vurdering, at en medtagelse af problemstillinger med nedskrivningstest set i 

forhold til virksomhedssammenslutninger jf. IFRS 3 vil være for omfattende set i forhold til 

kandidatafhandlingens andre fokusområder. Vi vurderer ligeledes, at IFRS 3 ikke nødvendigvis vil 

bidrage med yderligere problemstillinger vedrørende nedskrivningstest i forbindelse med en 
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økonomisk krise. Problematikken, hvor IAS 36 sammenholdes med IFRS 3, er behandlet i vid 

udstrækning i forbindelse med andre kandidatafhandlinger, hvorfor udbyttet, og skabelsen af viden i 

den forbindelse vurderes for værende begrænset i forhold til vores valgte problemområde. Vi 

afgrænser os ligeledes fra at gå i dybden med andre regnskabsstandarder end IAS 36.  

Vi afgrænser os til blot at fokusere på nedskrivningstest i selskaber, hvor going concern 

forudsætningen er opfyldt. Såfremt dette ikke var tilfældet, ville selskabets aktiver skulle opgøres til 

realisationsværdi. 

 

I forbindelse med diskussion af besvigelsesmuligheder har vi valgt at afgrænse området, så det kun 

vedrører besvigelsesproblematikker i direkte relation til nedskrivningstests i henhold til IAS 36. Vi 

vil således ikke uddybe og analysere hele ISA 240, men vi vil kun anvende de afsnit, som har 

direkte relevans i forhold til problemformuleringen.  

 

Afhandlingen vil alt andet lige have et fokus indenfor regnskab og revision, hvorfor vi afgrænser os 

fra at gå i dybden med finansiel værdiansættelse. Vi vil derfor ikke diskutere værdiansættelse ud fra 

andre metoder end de i IAS 36 anviste. Diskussionen omkring værdiansættelse vil i denne 

afhandling derfor ikke medtage problemstillinger vedrørende skattemæssige betragtninger i større 

omfang.  
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3 METODE 

Vi vil i dette afsnit klargøre hvilken metode, vi har valgt at anvende til at undersøge 

problemstillingen.  

3.1 FORMÅL MED KANDIDATAFHANDLINGEN 

Kandidatafhandlingen, finder vi, kan anvendes som et fagligt indslag hos personer med specifik 

interesse i nedskrivningstest i henhold til IAS 36 eller i andre nedskrivningsrelaterede 

sammenhænge. Kandidatafhandlingen kan være med til at give regnskabskyndige samt andre 

interesserede en dybere indsigt i kompleksiteten ved nedskrivningstests samt de variable, som den 

baserer sig på. Den vil ligeledes bidrage til viden omkring de kvalitative forudsætninger, som ligger 

til grund for udarbejdelsen af IAS 36. 

 

Udover at bidrage til en øget faglig indsigt med hensyn til nedskrivningstest og dennes kompleksitet 

vil kandidatafhandlingen kunne være med til at sætte øget fokus på regnskabsmanipulation ved 

nedskrivningstest under en økonomisk krise. Dette, vurderer vi, er vigtigt, idet regnskabsaflægger 

vil kunne påvirke regnskabsbrugers økonomiske beslutninger ved udførelse af 

regnskabsmanipulation.  

 

Formålet med projektet kan inddeles i beskrivende, eksplorative, forstående, forklarende, 

problemløsende/normative og interventionsorienterede formål. Inddelingen skal betragtes som en 

niveaudeling som vist i nedenstående Figur 3-1. 

 

Interventionsorienterede

Problemløsende

Forklarende

Eksplorative/Problemidentificerende

Beskrivning

Diagnosticerende

Forstående

Normative

Interventionsorienterede

 
Figur 3-1 - Skematisk oversigt over de forskellige typer af undersøgelsesformål (Andersen, 2005, s. 23) 
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Denne afhandling har et problemløsende/normativt formål. Den identificerede problemstilling og 

problemformulering lægger op til, at vi udover at beskrive, diagnosticere, og forstå 

problemstillingen vedrørende de i afhandlingen nævnte nedskrivningstest, anviser ”forslag til 

ændringer til løsning eller afhjælpning af diagnosticerede problemer” (Andersen, 2005, s. 23). Vi 

vil derved i afhandlingen være stillingstagende til de problemstillinger, som vi identificerer samt 

komme med en konklusion på vores problemformulering.  

 

Afhandlingen vil ikke have til formål at være interventionsorienteret, da dette forudsætter, at vi har 

mulighed for at vurdere allerede implementerede løsningsforslag. Vi vurderer, at den 

interventionsorienterede undersøgelse ikke er hensigtsmæssig at anvende i relation til denne 

afhandling. Dette begrunder vi med, at afhandlingen ikke er en videreførelse af et allerede afsluttet 

projekt, og da tidsperioden for en kandidatafhandling er begrænset til under et år. 

 

I forbindelse med vores valg af undersøgelsesdesign har vi haft fokus på afvejningen mellem 

kvalitative (forstående) og kvantitative (forklarende) undersøgelsesmetoder.    

 

Vi vil i de følgende afsnit redegøre for vores overvejelser i relation hertil.  

3.2 UNDERSØGELSESDESIGN 

Ib Andersen konkluderer i relation til valg af undersøgelsesdesign følgende;   

 

”Derfor er det min vurdering, at en kombination af de forskellige metoder er anbefalelsesværdig afhængig af, hvad det 

er for en virkelighed, vi studerer.”  

(Andersen, 2005, s. 29).  

 

Vi har ligeledes valgt at indsamle data fra flere forskellige kilder, hvilket vi finder nødvendigt for at 

kunne give afhandlingen den rette dybde samt for at kunne besvare vores problemformulering. Vi 

har søgt at finde en til afhandlingen passende balance mellem kvantitative og kvalitative data.  

 

Processen omkring udarbejdelsen af afhandlingen vurderer vi som værende en iterativ proces. Kva 

kandidatafhandlingens problemformulering samt dennes teoretiske fokus anvendes primært en 

deduktiv vej til vidensproduktion. Anvendelsen af en deduktiv fremgangsmåde medfører, at vi vil 

tage udgangspunkt i generelle principper til at drage konklusioner om enkelte hændelser (Andersen, 

2005, s. 32). De generelle principper vil i denne afhandling være udtrykt ved blandt andet 
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regnskabsstandarden IAS 36, IASB’s begrebsramme samt ved teoretikere som Limperg, M&S samt 

Houck. I processen har vi derved primært tilegnet os ny viden ved anvendelse af kvalitative kilder. 

 

Vi anvender i mindre omfang kvantitative kilder til at understøtte vores analyse med udgangspunkt i 

de kvalitative kilder. Dette gøre sig eksempelvis gældende i vores empiriske studie af den faktiske 

udvikling i wacc set i forhold til vores forventning til udviklingen.  

 

Vi vurderer, at brugen af for eksempel et case-studie ikke vil give opgaven den fornødne dybde. 

Dette skyldes, at et casestudie lægger op til en induktiv proces, som kun ville kunne bestå af 

information. Information betegnes ifølge Tor Nørretranders som data, som vi lagrer i bevidstheden 

(Andersen, 2005, s. 27). Omvendt betegnes data, som vi ikke formår at lagre, som eksformation. 

Det er Tor Nørretranders konklusion, at størstedelen (ca. 99 %) af de data, som vi bearbejder, ender 

som eksformation, hvilket taler imod brugen af empiriske studier. Den faktiske lave 

informationslagring vil medføre, at vi kun vil kunne beskrive en brøkdel af virkeligheden. Vi 

vurderer ligeledes, at såfremt vi valgte et casestudie, så ville risikoen for en for snæver målgruppe 

højnes. Dette ville være en uheldig tendens, siden opgavens formål er tænkt til en bredere 

målgruppe.  
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3.3 STRUKTUR OVERSIGT 

Følgende strukturoversigt jf. Figur 3-2 anvendes til at give et struktureret overblik over 

kandidatafhandlingens udformning. Vi vil i dette afsnit gennemgå og diskutere de metodiske valg, 

som ligger til grund for vores besvarelse af afhandlingens problemformulering.  

Problemstilling Problemformulering Problemafgrænsning

5.1 Limperg 5.2 Mautz & Sharaf 5.3 Houck

10. Besvigelser og deres effekt i forbindelse med nedskrivnigstest

11. Konklusion

12. Perspektivering

8. Begrebsramme

Delkonklusion 

Delkonklusion 

2. Indledende afsnit (Problemformulering)

Executive summary 

3. Metode

4. Introduktion til økonomiske kriser

9. Beskrivelse og analyse 

IAS 36 - Nedskrivningstests

5. Teori

6. Forventningskløften

7. Kvalitetsdimensioner (Sammenholdelse af kvalitetsdimensioner)

1. Indledning

 

Figur 3-2 - Strukturoversigt (Egen tilvirkning) 

 
I kapitel 5 har vi valgt at definere, hvad vi forstår ved en økonomisk krise. Definitionen er 

væsentlig, siden denne ligger til grund for diskussionen i de efterfølgende afsnit, hvilket den lilla 

farve i strukturoversigten illustrerer. I kapitlet tager vi udgangspunkt i samfundsvidenskabeligt 

faglitteratur for at definere, hvad vi forstår ved en økonomisk krise. Kapitlet indeholder en 

diskussion af, hvilke samfundsmæssige indikationer, som kan være med til at ændre selskabers 

kontekst i forbindelse med nedskrivningstests.  
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Kapitel 5-7 indeholder en diskussion af kvalitetsbegrebet med udgangspunkt i teoretikerne Limperg, 

M&S og Houck. Vi har valgt at betragte kvalitetsbegrebet først set fra revisors perspektiv, idet vi 

finder, at revisor har mulighed for at tilføre årsrapporten troværdighed og kvalitet ved sin funktion. 

Ved en gennemgang af teoretikernes grundlæggende maximér, postulater og koncepter opnår vi en 

forståelse for, hvilke kvalitetsdimensioner teoretikerne finder relevante. Vi sammenholder de 

udledte kvalitetsdimensioner med en empirisk undersøgelse foretaget af FSR. Vi har valgt 

undersøgelsen, da den indeholder revisors, direktørers, aktionærernes og journalisters prioritering af 

kvalitetsdimensionerne på en struktureret måde. De valgte teoretikere giver hver deres syn på, 

hvorvidt forventningsdannelsen bør tage udgangspunkt i revisors eller regnskabsbrugers prioritering 

af kvalitetsdimensionerne. Vi tager efterfølgende aktivt stilling til, hvorvidt det er revisors eller 

regnskabsbrugers kvalitetsdimensioner, som bør være de dominerende i forhold til at skabe kvalitet 

for regnskabsbrugeren. Vi anvender diskussionen af kvalitetsdimensionerne fremtidigt i 

afhandlingens afsnit, hvor vi diskuterer kvalitet i forhold til IAS 36 og i forhold til besvigelser.  

 

I afhandlingens kapitel 8 behandler vi først IASB's begrebsramme, for at opnå en forståelse for 

rammer inden for hvilke, at IAS 36 finder anvendelse. Dernæst defineres den regnskabsmæssige 

definition på et aktiv i henhold til IASB's begrebsramme, da denne definition karakteriserer de 

elementer, som har væsentlig indflydelse på nedskrivningstest.  

 

I kapitel 9 gennemgår vi komplekse problemstillinger i relation til nedskrivningstests i henhold til 

IAS 36. Vi vælger at beskrive og analysere IAS 36 for at opnå en forståelse af, hvorfor og hvornår 

en nedskrivningstest foretages samt hvilke forudsætninger og variable, som indgår i forbindelse 

med en nedskrivningstest. Fokus vil primært ligge på problemstillinger vedrørende 

nedskrivningstests under en økonomisk krise. Vi vil forholde os kritisk i vores vurdering af den 

effekt, som den økonomiske krise har på udførelsen af nedskrivningstests. Dette vil både gøre sig 

gældende i forbindelse med identifikationen af et nedskrivningsbehov samt ved udførelsen af 

nedskrivningstesten. Vi anvender i større omfang Plenborg et al.'s konklusioner vedrørende 

nedskrivningstest under en økonomisk krise i forbindelse med beskrivelse samt analyse af relevante 

problemstillinger i relation til IAS 36. Vi har valgt at anvende Plenborg et al., siden han på 

cand.merc.aud og cand.merc.fir. betragtes som en vidende debattør i forbindelse med 

nedskrivningstests i Danmark.  
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Vi har i vores afhandling valgt en primært teoretisk indgangsvinkel. Vi finder det dog relevant at 

foretage en empirisk analyse ved hjælp af udtræk af data fra Bloomberg til vurdering af udviklingen 

i wacc. Analysen vil vi anvende til at understøtte vurderingen af, om der findes et øget 

nedskrivningsbehov i forbindelse med en økonomisk krise, samt om der er en forsinkelse i 

justeringen af niveauet for wacc.  

 

I kapitel 10 gennemgår vi besvigelsesrisici i forbindelse med nedskrivningstests, siden parametre 

kan være med til at rykke på kvaliteten af de udførte nedskrivningstests. Vi har valgt at tage 

udgangspunkt i ISA 240, som indeholder en beskrivelse af besvigelsestrekanten. Ved at gennemgå 

indholdet i besvigelsestrekanten i forhold til den ændrede kontekst under en økonomisk krise får vi 

mulighed for at vurdere, om der er indikationer på en øget besvigelsesrisiko. For at bidrage til et 

øget fokus på risikoen for besvigelser i forbindelse med nedskrivningstests har vi efterfølgende 

valgt at diskutere, hvordan besvigelser mere specifikt kan foretages, og hvordan risikoen eventuelt 

kan minimeres. I forbindelse med denne diskussion anvender vi teoretikeren Houck, hvor vi 

diskuterer hans forslag i forbindelse med kritisk stillingstagen mod besvigelser, og hvorvidt 

tiltagene kan være med til at højne kvaliteten af årsrapporten for regnskabsbrugeren.  

3.4 KILDEKRITIK 

Formålet med dette afsnit er at foretage en vurdering af validitet og rentabilitet af henholdsvis 

anvendte empiri og teori.   

 

Validitet vurderes ud fra en bedømmelse af de indsamlede informationers relevans samt gyldighed. 

Relevans er en vurdering af hvorvidt den opnåede viden, som kandidatafhandlingen afspejler, er 

relevant i forhold til, hvad vi ønsker undersøgt. Gyldighed er en vurdering af, om der er generel 

overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan, som anvendes.  

 

Udover pensum for CMA består denne opgaves kildegrundlag af artikler, fagblade samt 

hjemmesider fra forskellige institutioner som for eksempel fra IASB. Data fra disse instanser 

vurderes til at være valide, da de anvendte kilder vurderes bredt anvendt blandt fagfolk. 

Rentabiliteten af avisartikler har vi vurderet for lav, hvorfor disse primært anvendes til eksempler, 

hvor artiklerne er udtryk for en generelt anerkendt holdning, og understøttes af kilder, som vi har 

vurderet for saglige.  
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Herudover kan den anvendte teori henføres til de af IASB udstedte regnskabsstandarder, herunder 

primært IAS 36, og derudover artikler og videnskabelige bøger omhandlende værdiforringelsestest 

og diskussion af kvalitet og revision. Det vurderes, at de anvendte teoretiske kilder er både valide 

og relevante ud fra den valgte problemformulering og det dertil valgte undersøgelsesdesign.  

 

Blandt materialet anvendt fra CMA-studiet indgår fra forelæsningsrækken i faget revision 

”Kvalitetsdimensioner i revisionsydelsen” (1994) af Lars Jensen & Bent Warming-Rasmussen. 

Kilden indeholder en omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget i 1990, hvor de 267 af 400 

svarende respondenter udgør en repræsentativ gruppe bestående af statsautoriserede revisorer, 

direktører, aktionærer og arbejdsmarkedsmarkedsjournalister. Mens validiteten af denne kilde, samt 

rentabiliteten vurderes for værende høj, kan kildens rentabilitet diskuteres, hvorfor dette foretages 

her. Da kilden er fra 1994 og spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i 1990 kan det bestrides, at 

kilden er forældet, og at resultatet og data i kilden ikke vurderes for tidssvarende. Vi vurderer dog, 

at kilden stadig kan betragtes som værende relevant, siden kildens resultat stadig anvendes i 

forbindelse med faget Revision på CBS. Yderligere er der igennem vores litteratursøgning ikke 

fundet indikationer på, at resultatet af undersøgelsen ikke længere skulle være tidssvarende. Det er 

ud fra de andre og mere nutidige kilder tydeligt, at der stadig i offentligheden og i revisorstanden er 

en forventningskløft i forhold til kvalitetsdimensionerne i revisionsydelsen, hvilket vi vil uddybe i 

afsnittet om forventningskløften. 

3.4.1 Validering af Bloomberg dataudtræk 

Til vurdering af den generelle udvikling af wacc i forbindelse med den økonomiske krise har vi ved 

hjælp af Bloomberg Terminalen (Bloomberg Data Wizard) trukket data for virksomhederne i det 

danske C20-index i november måned 2011. Bloomberg Terminalen indeholder finansielle data på 

over 5 millioner obligationer, aktier m.m., og databasen dækker alle børsnoterede virksomheder i 

verden. Siden de danske børsnoterede virksomheder alle aflægger efter IFRS, og derved er til stede 

i Bloombergs database, er det vores vurdering, at data trukket via Bloomberg er både relevant og 

har en høj grad af validitet. Vi har begrænset vores søgning i databasen til de 20 mest handlede 

aktier på den Københavnske Fondsbørs (C20-indekset), idet vi vurderer, at C20-indekset er 

repræsentativt i forhold til den nutidige udvikling på det danske marked. Vores fokus på C20 

indekset vil kunne indikere udviklingen af de vægtet gennemsnitlige kapitalomkostninger for den 

generelle danske børsnoterede virksomhed. Vi kunne have valgt at inddrage data fra samtlige 

danske børsnoterede virksomheder eller udvalgt virksomheder fra både small cap, middle cap og 
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large cap. Det er vores vurdering, at dette ikke ville have øget relevansen for datamaterialet eller 

have påvirket konklusionen på den generelle udvikling i wacc’en nævneværdigt, da det generelt må 

kunne antages, at de større børsnoterede og mest handlede danske virksomheder har lettere adgang 

til kapital. Det må derved kunne deduceres, at såfremt de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger er stigende for C20-indekset vil dette være gældende for størstedelen af alle 

andre danske børsnoterede og formentligt ikke børsnoterede virksomheder i Danmark.  
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4 INTRODUKTION TIL ØKONOMISKE KRISER 

Verdenen har siden 2008 været ramt af, hvad der kan betegnes som en økonomisk krise, og det 

diskuteres stadigt i medierne og i erhvervslivet, hvorvidt krisen egentligt er overstået. Vi vil i dette 

kapitel komme ind på, hvordan både den nuværende økonomiske krise og økonomiske kriser 

generelt har betydning for vores undersøgelse. Dette gør sig gældende, siden der ved en økonomisk 

krise opstår usikkerhed i de forskellige markeder, og derved ved de faktorer, som ligger til grund for 

selskabernes nedskrivningstests. Yderligere er det vores vurdering, at der i forbindelse med en 

økonomisk krise er en øget risiko for ledelsens incitament til regnskabsmanipulation, som blandt 

andet kan udføres ved manipulation af nedskrivningstest.  

 

Økonomiske kriser, der spænder over flere lande, er historisk set et forholdsvist nyt begreb. Det var 

først efter Adam Smith og den klassiske økonomiske liberalisme slog igennem efter 1776 ved 

udgivelsen af bogen ”An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, at den 

vestlige verden for alvor blev bevidst om sammenhængende i samfundsøkonomien. Den første 

kendte finanskrise var Børskrakket i Wien, som indtræf i 1873 og startede i Østrig-Ungarn. Krakket 

var drevet af risikofyldt spekulationspræget handel med aktier, samt en kraftig vækst i 

byggebranchen, som var understøttet af tvivlsomme realkreditlån (Madsen, 2010, s. 61), hvilket er 

en problemstilling, som ikke er helt ukendt i nutiden. 

 

Historisk set har et af kendetegnene ved en økonomisk krise været udviklingen i landenes Brutto 

National Produkt (herefter BNP). En stigning i BNP’en på 2-2½ % vurderes at være en stabil 

stigning for et industrialiseret land som Danmark. Såfremt BNP ligger over 2½ % er dette et 

generelt udtryk for, at arbejdsløsheden er faldende, samt at importen er stærkt stigende. I et sådan 

tilfælde er der tale om et økonomisk opsving. Såfremt stigningen er under 2 %, betyder dette 

modsatrettet, at arbejdsløsheden er stigende, og at importen er faldende. I disse tilfælde er der tale 

om en økonomisk krise (Madsen, 2010, s. 8-9).  

 

En definition kan således med udgangspunkt i kendetegn fra tidligere økonomiske kriser beskrives 

som en længerevarende periode, hvor et lands eller flere landes BNP kun stiger med højest 1-2 %. 

Dette kendetegnes ved en lavkonjunktur. Det skal bemærkes, at de nævnte procentsatser kun kan 

anses som værende en tommelfingerregel, samt at tidsperspektivet af en længerevarende periode 

kan diskuteres. Analysen af væksten i samfundet i relation til udregningen af BNP bygger på data 
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typisk omfattende minimum et år. Det er vores vurdering, at den lave vækst skal forekomme i 

minimum 1 år, før der kan være tale om en egentlig registrerbar økonomisk krise.  

 

Det skal forstås, at årsagerne til den nuværende økonomiske krises opståen kan være mange. 

Verdensøkonomien påvirkes af mange forskellige makroøkonomiske faktorer, hvorfor det kan være 

svært at vurdere hvilke faktorer, der er de udløsende faktorer og hvilke faktorer, der er de 

forstærkende eller blot afsmitninger af de udløsende og forstærkende. Den nuværende globale 

økonomiske krise er blevet sammenlignet med krisen i 1930’erne, som både var dyb og lang. Dette 

gør sig gældende, selvom krisen ikke er fuldstændig sammenlignelig. Krisen i 1930’erne medførte 

højere arbejdsløshedstal end dem, som vi ser i dag, og der var i 1930’erne i større grad tale om 

eksistentiel fattigdom og ikke livsstils-fattigdom, hvor fattigdommen kommer til udtryk ved 

afståelse fra ikke livsnødvendige goder (Madsen, 2010, s. 101). Samtidig er den nuværende krise 

mere omfattende på verdensbasis. Grundet et mere veludbygget informationsnetværk og mere 

samhandel over landegrænser er verdensøkonomien blevet globaliseret i langt højere grad, og 

kriserne spreder sig derved lettere og hurtigere over landegrænser.  Vi finder, at valutarisici er en 

faktor i disse sammenhænge. Den øgede samhandel blandt verdens forskellige økonomier har 

grundet forskelle i valuta medført her til hørende valuta risici. Danske selskaber foretager både 

import og eksport af halvfabrikata og varer, hvilket foregår i for eksempel DKK, EUR, USD og 

CNY. Den danske krone er som følge af vores EU medlemskab bundet til euroen, hvorfor dette ikke 

i sig selv udgør en væsentlig risiko. Dog vil samhandel med eksempelvis Kina og USA medføre 

risici, som kan have indflydelse på værdiansættelsen af aktiver, som er omfattet af IAS 36. Dette 

gør sig gældende, siden fremtidige pengestrømme i USD eksempelvis vil ændre sig, såfremt der er 

udsigter til, at dollaren enten vil stige eller falde fremtidigt.  

 

USA er alt andet lige blevet mere afhængig af Kina, siden Kina på flere fronter har investeret i USA 

og derved i dollaren (Knudsen, 2009, s.1). Vi vil dog mene, at Kina omvendt er afhængige af USA i 

samme grad. Dette gør sig gældende, da en uheldig amerikansk økonomi vil kunne lede til store 

nedskrivninger i Kina. I takt med at Kina i høj grad eksporterer til USA, da vil deres fremtidige cash 

flows ligeledes blive nedjusteret ved et fald i dollarkursen. Et fald i dollarkursen vil herudover 

kunne foranledige en forøget konkurrencedygtighed i USA relativt til eksempelvis Kina, hvilket 

igen vil influere på de kinesiske selskabers fremtidige afsætningsmuligheder, hvilket igen vil kunne 

føre til et nedskrivningsbehov.  
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Dette illustrerer, at de globale økonomiske sammenhænge kan have en kompleks struktur. De 

økonomiske sammenhænge vil ligeledes kunne have en mulighed for at påvirke 

nedskrivningsbehov samt herunder forventningsdannelse til fremtidige cash flow i et bredt omfang. 

Der er adskillige tænkelige scenarier, som både regnskabsaflægger og revisor etc. skal tage højde 

for. I sidste ende havner regnskabet hos regnskabsbruger, som skal lægge sin lid til, at de to nævnte 

instanser har udført et pålideligt stykke arbejde, som regnskabsbruger kan træffe økonomiske 

beslutninger på baggrund af.  

 

Den globale udvikling samt omfattende økonomiske sammenhænge medfører alt andet lige, at både 

virksomhedsledelser og revisorer i langt større grad må opbygge en international forståelse ved 

bedømmelsen af problemstillinger, så som nedskrivningstest, og bedømmelser af going concern-

forudsætningen. Med den nuværende økonomiske krise er det første gang, at den globale vækst reelt 

set viser negative vækstrater for de samlede OECD lande i nogle af kvartalerne i 2008-2009 

(Madsen, 2010, s. 91). Dette indikerer dermed, at krisen kan vurderes som værende mere 

omfattende med henblik på fald i BNP - dvs. en stigning i antal arbejdsløse og et fald i den samlede 

produktion.  

 

Vi finder overordnet set, at økonomiske kriser i takt med blandt andet udviklingen i 

informationsteknologi og en øget globalisering har medført en større kompleksitet ved opgørelse af 

regnskabsmæssige skøn, som vi senere vil se indgå i forbindelse med nedskrivningstests. Vi finder 

ligeledes, at en økonomisk krise i eksempelvis USA hurtigt kan få indflydelse på den økonomiske 

situation i Danmark. Det er således blevet sværere for regnskabsaflægger og revisor at danne sig et 

overblik over de indikationer, som kan have indflydelse på udarbejdelsen af nedskrivningstests.  

 

Vi vil senere i kandidatafhandlingen foretage en kobling mellem dette afsnit vedrørende 

økonomiske kriser og nedskrivningstests. Vi vil i det næste afsnit introducere kvalitetsbegrebet, 

som vi finder relevant i forbindelse med økonomiske krisetider og nedskrivningstests.  
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5 GRUNDLÆGGENDE TEORI VED REVISIONSBEVIS OG KVALITET 

5.1 INDLEDENDE AFSNIT TIL TEORI 

For at samfundet har tillid til regnskabet fra en virksomhed, er det nødvendigt, at regnskabet tilføres 

troværdighed fra en ekstern kilde. Vi finder, at den eksterne revisor har fået denne funktion. Det er 

vores vurdering, at vi for at kunne bedømme problemstillingerne vedrørende nedskrivningstest er 

nødt til at anskue og definere kvalitetsbegrebet ud fra både revisors perspektiv og regnskabsbrugers 

perspektiv. Dette skyldes, at trods det trepartsforhold som principal, agent og revisor indgår i, har 

de ikke nødvendigvis den samme forståelse af, hvad kvalitet er. 

 

Det er i høj grad de lovgivende magter, som indtil videre har haft en stor indflydelse på sikring af 

revisors virke ved tvungen revisionspligt. De lovgivende magter regulerer ligeledes, hvem der må 

udføre en lovlig revision, hvilket tilsvarende favoriserer og beskytter revisorstanden ved 

registrerede og statsautoriserede revisorer. Bestemmelsen i Årsregnskabsloven § 135 vedrørende 

tvungen revisionspligt er dog ligeledes med til at skabe nogle rammer for styring af kvalitet og 

derved forventning til kvalitet af revisionsydelsen. Registrerede – og statsautoriserede revisorer skal 

jf. revisorloven opfylde en række betingelser for overhovedet at kunne komme i betragtning til en 

beskikkelse (Revisorloven, 2008, kapitel 3). Det forhold, at ikke enhver kan opnå status som 

registreret – eller statsautoriseret revisor, mener vi ligeledes kan medvirke til en styring af 

revisorers kvalitet. Vi finder det interessant at studere kvalitetsdimensionerne ved revisionen mere 

dybdegående, siden revisor tilfører årsrapporten troværdighed og kvalitet i henhold til teorien 

omkring Principal-Agent forholdet, som vi diskuterer i afsnit 6. Vi finder det relevant at kende til 

kvalitetsdimensionerne ved revisionen for derfra at kunne sammenkoble denne viden med 

regnskabsbrugers forventninger og IAS 36. I forhold til problemformuleringen er det relevant at 

identificere, hvorvidt regnskabsbrugers og revisors kvalitetsdimensioner stemmer overens.  

Diskussionen vil gøre det muligt at tage stilling til, hvorvidt revisor har mulighed for at tilføre 

kvalitet til nedskrivningstesten set i forhold til regnskabsbruger. 

 

Vi vil i de efterfølgende kapitler diskutere relevante teoretikere, som hver især har sat deres præg på 

revision som hele samt på, hvilke forventninger regnskabsbruger med videre kan have til kvaliteten 

af et regnskab samt herunder det retvisende billede. Vi vil ligeledes komme nærmere ind på 

teoretikernes synspunkt med hensyn til, hvor forventningsdannelsen bør tage udgangspunkt med 
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videre. Teoretikerne som vi i denne forbindelse vil diskutere og analysere er i grove træk Limperg, 

Mautz & Sharaf (M&S), samt Houck. I sammenhæng hertil vil vi løbende inddrage andre relevante 

teoretikere.   

5.1.1 Validering af Limperg 

Professor Theodore Limperg (1879-1961) er en af Hollands mest anerkendte teoretikere. Limpergs 

interesser dækkede både erhvervsøkonomi, organisationsteori, bogføring og revisions af 

virksomheder. Hans notater og essays blev først internationalt kendt i 1985, da de blev oversat til 

engelsk af David Flint og G.M. Bak. Hans teorier om Inspired confidence undervises stadig på 

Hollandske undervisningsinstitutioner. Yderligere undervises der i Holland stadig om Limpergs 

teori for nutidsværdi. Hollands revisionsnormer har haft stor indflydelse på udformningen samt 

indholdet af de internationale revisionsstandarder, hvorfor det vurderes væsentligt at tage 

udgangspunkt i Limpergs essay ” The social responsibility of the auditor”. Vi vil i det følgende 

skrevne citere til essay'et.  

 

Limpergs tilgang til kvalitet i revisionsydelsen tager udgangspunkt i den funktion, som revisor 

påtager sig overfor samfundet. Om dette formulerer Limperg følgende: 

 

”The auditor-confidential agent derives his general function in society from the need for expert and independent 

examination and the need for an expert and independent opinion based on that examination. The function is rooted in 

the confidence that society places in the effectiveness of the audit and in the opinion of the accountant. This confidence 

is therefore the condition for the existence of that function; if the confidence is betrayed, the function, too, is destroyed, 

since it becomes useless."  

(Limperg, 1985, s. 16) 

 

Revisor skal således være den uafhængige ekspert overfor samfundet, som opfylder samfundets 

behov om at tilføre virksomheders regnskaber troværdighed. Såfremt revisor misligholder den tillid, 

som samfundet har påskønnet denne funktion, vil funktionens eksistens blive kraftigt udfordret. 

Limperg nævner en række krav, som revisor bør overholde for at forhindre dette, hvilket følgende 

citat beskriver: 

 

”The accountant (auditor) is obliged to carry out his work in such a way that he does not betray the expectations which 

he evokes in the sensible layman; and, conversely, the accountant may not arouse greater expectations than can be 

justified by the work done…the theory expects from the accountant that in each special case he ascertains what 
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expectations he arouses, that he realizes the tenor of the confidence that he inspires with the fulfillment of each specific 

function. To the end, it is necessary that he has an insight into the factors that determine the substance of that 

confidence.”  

(Limperg, 1985, s. 18-19)  

 

Troværdigheden skal ikke kun ses i forhold til interessenter i form af investorer, men overfor 

samfundet, hvorved der menes samtlige mulige interessentgrupper som helhed. Limperg er dog 

opmærksom på, at det ikke er muligt at opfylde alle interessenters forventninger, hvorfor han 

lægger vægt på, at revisor skal fokusere på at opfylde den fornuftige lægmands forventninger. 

Derved vil kvalitetsbegrebet ud fra Limpergs maxime skulle fastlægges ud fra den fornuftige 

lægmands forventninger. Limperg lægger vægt på, at revisor ikke behøver at spørge hver enkelt 

interessent, hvilke forventninger de har. Det er i stedet op til den enkelte revisors professionelle 

dømmekraft at vurdere, hvad interessenternes forventninger er. Derudfra definerer Limperg revisors 

arbejde, som de revisionshandlinger der er nødvendige for at tilføre hans revision og 

revisionspåtegningen den fornødne troværdighed. Limperg skelner mellem to forskellige begreber i 

henhold til graden af det arbejde, som revisor bør udføre for at opfylde sin funktion. Den første er 

den perfekte revision, som defineres af revisionen som et samlet hele, som effektivt dækker 

samfundets behov for tilførsel af troværdighed til det enkelte regnskab. Revisors arbejde behøver 

således ikke dække alle handlinger, fakta, data etc.. Såfremt revisionen var fuldstændig i alle 

henseender, beskriver Limperg det som værende en komplet revision. Den komplette revision vil, 

såfremt den bliver udført ifølge Limpergs tanker, skabe øgede forventninger fra samfundet, hvorfor 

komplette revisioner frarådes. For at dette er muligt, skal revisor have opbygget ekspert 

kompetencer og "Den perfekt balancerede revisionsteknik", som gør ham i stand til at påtage sig 

funktionen, hvor han tilfører det reviderede produkt troværdighed overfor samfundet. Hertil kan 

tidsperspektivet af to årsager være udfordrende. For det første tager det jf. Limperg tid at opnå den 

fornødne erfaring. For det andet vil ændringer i virksomhedens kontekst ved for eksempel en 

økonomisk krise kunne ændre interessenternes forventninger og i forlængelse heraf det 

foranliggende revisionsarbejde. Det er vores tese, at revisors arbejde i forhold til nedskrivningstest 

og andre regnskabsmæssige skøn besværliggøres yderligere under økonomiske kriser, da 

virksomhedernes kontekst kan ændres mere drastisk og hurtigere end normalt.  

 

Grundet ændringen i kontekst mener Limperg, at det ikke er muligt at definere almennyttige 

kriterier for kvalitet, da de er afhængige af faktorerne tid og sted. Limperg skriver derfor i sit 

maxime:  
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”In particular we shall investigate the accountant in The Netherlands in the present state of the accountants'  proffesion 

in this country.”  

(Limperg, 1985, s. 7)  

 

Limperg giver derved udtryk for, at kvalitetskriterierne er delvist kulturelt betinget, og de kan 

derved ifølge Limperg ikke defineres som absolutter1. Dette kunne betyde, at Limpergs 

teorier/maxime ikke er anvendelige for andre lande. Limperg giver dog udtryk for, at maximet ikke 

nødvendigvis kun gælder Holland, men at det muligvis kan anvendes i andre lande. Hertil kommer 

at Limpergs kvalitetsbegreb har en så svag grad af kodificering, hvorfor det ligeledes er vores 

vurdering, at Limpergs teorier også er relevante i andre lande. Ud fra et deduktiv perspektiv skal det 

nævnes, at Holland og derigennem Limpergs teorier ”har haft vital indflydelse på etableringen og 

indholdet i internationale revisionsstandarder” (Moonitz, 1979, s. 138-140). Dette taler ligeledes 

for, at Limpergs teorier kan have international betydning og anvendelsesmuligheder. Dette 

muliggøres også i det, Limperg anvender en ”svag” grad af kodificering, hvilket gør hans 

teori/maxime, og definition af kvalitet er mere generelt gældende men ikke særlig dybdegående i 

forhold til, hvad kvalitet af revisionsydelsen er, samt hvad der er kvalitet for regnskabsbrugeren. 

Det er derfor vores vurdering, at Limpergs maxime generelt er anvendeligt og relevant i forhold til 

en nutidig diskussion af kvalitet. 

 

Limpergs hovedbudskab er dermed, at kvalitetsbegrebet af revisors arbejde fastsættes ud fra dennes 

individuelle fortolkning af, hvad forventningerne er hos den fornuftige lægmand. Limperg går ikke i 

dybden med hvilke kvalitetskriterier, som er vigtige, men han betragter dem som værende 

dynamiske i forhold til tid og sted. Dog fremsætter han generelle kriterier, som skal være overholdt 

for, at revisor kan tilføre regnskabet troværdighed overfor samfundet. Revisor skal være uafhængig, 

have ekspertkompetencer, de fornødne ressourcer og viljen (ærlighed) til at udfylde funktionen af at 

tilføje regnskabet troværdighed over for samfundet. 

Limperg ligger således vægt på, at kvalitet samt forventningerne til revisionen bør tage 

udgangspunkt i lægmand. I vores studie af M&S nedenfor findes en anden holdning, som 

umiddelbart er lig så interessant.  

 

                                                 
1 Absolut (Substantiv, intetkøn) – definition jf. Den danske ordbog; indiskutabelt forhold eller 
størrelse; ubetinget (moralsk eller etisk) krav, sandhed el.lign…  
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5.2 R.K. MAUTZ & HUSSEIN A. SHARAF  

Mautz & Sharaf (M&S) udgav i 1961 værket ”The Philosophy of Auditing”, som dengang har 

spillet og i dag spiller en væsentlig rolle i forbindelse med diskussionen af kvalitet, revisionsbevis 

og revision som hele. M&S havde den overbevisning, at revisorstanden var bedrevidende, og at 

forventningerne til revisionsbevis med videre derfor burde tage udgangspunkt heri. Ifølge M&S er 

det revisorstanden, som bør udarbejde koncepter for revisionsydelsen, hvori 

regnskabsbrugere/interessenter kan danne deres forventning ud fra. Såfremt dette er tilfældet vil 

kvalitetsdimensionerne fuldstændigt kunne fastsættes ud fra en revisor tankegang, og af dennes 

opfattelser af regnskabsbrugers behov.  

 

Jf. M&S er det de lovgivende magter, som har været med til at skabe revisionens nuværende 

eksistens (Mautz og Sharaf, 1993, s. 1). Deres værk ”The Philosophy of Audit” diskuterer 

indledningsvist grundlæggende filosofi, hvilket leder videre til filosofiske tanker omkring 

revisionens eksistens og indhold. De finder blandt andet frem til, at vi mennesker filosoferer, fordi 

vi søger forståelse. Menneskets trang til at søge forståelse forbindes som udgangspunkt primært 

med videnskabelige områder som fysik og kemi etc. Trangen ledes dog også videre til forståelse af 

revision, hvorfor M&S i deres værk vælger at filosofere over revision. M&S har valgt at kalde deres 

værk for ”The Philosophy of Auditing”, hvilket antyder, at dette er den eneste filosofi. Vi er 

selvfølgelige beviste om, at også andre teoretikere har afstedkommet med andre revisionsfilosofier, 

som på mange punkter kan have samme rigtighed - herunder Limperg. 

 

Jf. M&S er der ved revision/Audit ikke tale om Accounting (Regnskab), samt at accounting derved 

hverken er far eller barn til Audit. Accounting omfatter som følger; the collection, classification, 

summarization and the communication of financial data. Accounting er til for at systematisere og 

reducere store mængder information, således at regnskabsbruger får mulighed for at kunne træffe 

økonomiske beslutninger på baggrund heraf. Dette er jf. M&S ikke revisors opgave - revisors 

opgave beskrives ganske kortfattende i følgende citat: 

 

”Its task is to review the measurements and communications of accounting for propriety”  

(Mautz & Sharaf, 1993, s. 16). 

 

M&S lægger herved op til en skillelinie mellem Accounting og Audit, hvor revision overordnet er 

en kontrolinstans overfor det af selskabet udarbejdede regnskab. Det beskrives, at revisors arbejde 
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bunder i en grad af logik, og at revisionshandlinger ligeledes bygger på logik. Det, at revision er 

logisk, ændrer ikke på, at den samtidig bunder i et teoretisk fundament. Jf. M&S er det særdeles 

vigtigt, at det teoretiske fundament iscenesættes og løbende udvikles. Såfremt fokus flyttes fra det 

teoretiske, da forøges risikoen for en mere pragmatisk approach (Mautz & Sharaf, 1993, s. 20), 

hvilket kan lede til tilfældigheder samt mangel på kvalitet i revisionsbevis. Det er ligeledes vigtigt, 

at revisorstanden formår at tilpasse the audit approach til forandringer i samfundet. Vi vurderer, at 

vi i dag har et samfund i konstant udvikling, og såfremt revisionsydelsen skal være værdiskabende 

for regnskabsbruger, da skal der være en naturlig balance mellem revisionsbevis og forventningerne 

i samfundet. Jf. M&S kan manglende kontinuerlig udvikling medføre, at revisionen mister sin status 

og dertilhørende værdi. Såfremt dette skete, da ville revisor have svært ved at levere en ydelse mod 

vederlag, siden regnskabsbruger ikke er interesseret i at betale samme honorar for en ydelse med en 

lavere værdi.  

 

M&S diskuterer forskelle imellem den videnskabelige metode (The scientific method) og 

revisionsmetoden (Audit method). Videnskabsmanden vil som oftest kun arbejde mod at indhente 

det bedste bevis, hvorved det næstbedste bevis ikke er godt nok. Omvendt arbejder revisor 

anderledes, da denne ikke nødvendigvis behøver indhente det bedste revisionsbevis - blot så længe 

dette er egnet og tilstrækkeligt. M&S fremhæver en anden signifikant forskel på revision og 

videnskab. Revisor er til stede på kunden under revisionen, og han arbejder under mange former for 

deadlines, hvorfor han blot har mulighed for at foretage revisionen én gang, hvorefter han på 

baggrund heraf vil afgive sin konklusion. Videnskabsmanden arbejder under andre forhold, hvor det 

er muligt at gennemføre et eksperiment flere gange (Mautz & Sharaf, 1993 s. 36), hvorfor han 

umiddelbart med større sandsynlighed kan afgive retmæssig konklusion på grundlag af et bevis af 

højeste kvalitet. M&S gør dog opmærksom på, at der i begge tilfælde altid vil være tale om 

sandsynlighed ved tests indenfor både videnskab og revision. Det er om næsten umuligt at eliminere 

risikoen for fejl 100 %.  

5.2.1 Postulates of Auditing: 

Postulater er generelt anvendt i flere diskussions- samt i undersøgelsessammenhænge. Vi opstiller 

postulater, som vi efterfølgende søger at be- eller afkræfte. Såfremt postulatet bekræftes ved 

tilstrækkeligt bevis, kan det diskuteres, om det derved forandres fra postulat til en sandhed. M&S 

opstiller i deres bog 5 generelle karakteristika ved postulater jf. følgende: 
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1. Essential to development of any intellectual discipline. 

2. Assumption that do not lend themselves to direct verification. 

3. A basis for inference. 

4. A foundation for erection of any theoretical structure. 

5. Susceptible to challenge in the light of later advancement of knowledge.  

(Mautz & Sharaf, 1993, s. 43) 

 

Inspirationen til ovenstående 5 karakteristika har M&S umiddelbart hentet fra Aristoteles 

(Aristotle), som de citerer for at have sagt, at enhver forklaret videnskab stammer fra uforklarede 

videnskab (Mautz & Sharaf, 1993, s. 43). Dette betyder mere eller mindre, at såfremt vi havde 

forklaringen på alt, da ville der ikke have været noget at stille spørgsmål ved, og vi ville ikke have 

påstande, da disse umiddelbart ville være forandret til sandheder. Vi vurderer, at revisor ved 

revisionens udførelse eksempelvis udfordrer regnskabsaflæggers påstand om, at regnskabet er 

retvisende. Revisors konklusion giver derved svar på, om regnskabsaflæggerens påstand holder. 

M&S gør opmærksom på, at selvom postulater én gang er fundet sande, da kan de senere risikere at 

blive modbevist. Det vil sige, at postulater fundet sande er sande, indtil andet er modbevist. Denne 

måde at tænke på, vurderer vi ud fra et deduktivt perspektiv er bredt gældende, siden vi som 

individer konstant udvikles, hvorved vi med tiden bliver klogere på os selv samt på den verden, som 

vi lever i. Vi ser i dag, at påstande som store tals lov samt andre påstande, som bunder i den 

matematiske verden, eksempelvis er blevet accepteret som en sandhed i mange år inklusiv den dag i 

dag. Omvendt har den teknologiske udvikling medført, at andre postulater med tiden er blevet 

modbevist - det er eksempelvis lykkedes mennesket at transportere store menneskemængder med 

flyvemaskiner samt med store krydstogter, hvilket man for tusinde år siden muligvis ikke ville have 

troet kunne lade sig gøre. M&S forklarer spændingen omkring postulater som følger: 

 

”As noted earlier, postulates cannot be directly verified. Neither can they be proved untrue, or they would have no 

usefulness. That means that when a postulate can be proved untrue, it has lost its value as a postulate and must be 

discarded.” 

(Mautz & Sharaf, 1993, s. 45n.) 

 

M&S skrev bogen "The Philosophy of Auditing", som vi her refererer til, og som i den grad har 

fokus på postulater. Siden M&S stadig bruges som reference i henhold til revisionsbevis og kvalitet, 

da må det betyde, at deres postulater den dag i dag fortsat ikke er modbevist. Dette selvom flere 

som for eksempel David Flint løbende har arbejdet på at udfordre M&S's postulater. Postulaterne 
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formuleret af M&S er derved fortsat gældende, og deres titel på bogen, som starter med "The 

Philosophy", er fortsat retmæssig.   

 

Videnskabsmænd og logikere vil fremtidigt udfordre alverdens postulater, da de er drevet af lysten 

til at finde bevis (svar). M&S stiller ligeledes spørgsmål ved, om hvorvidt årsrapporter og lignende 

har en reel værdi. Såfremt regnskabsværdier allerede er forældede på det tidspunkt, hvor de bliver 

offentliggjort, er det dermed muligt at træffe korrekte økonomiske beslutninger på baggrund heraf? 

Årsregnskabet skal jf. Årsregnskabsloven offentliggøres senest 4 måneder efter balancedagen for 

børsnoterede selskaber og 5 måneder efter for ikke børsnoterede selskaber jf. ÅRL § 138, stk. 1. 

Kursændringer samt andre ændringer i selskabets kontekst kan forårsage, at værdier pr. 

balancedagen ikke er videre anvendelige på tidspunktet for offentliggørelsen. Det kunne derfor 

være interessant at udfordre påstanden om, at vi ved anvendelse af årsrapporten derved kommer 

nærmest et retvisende billede af det finansielle forhold.  I Danmark anvendes i dag en 

formueorienterede regnskabstilgang, hvor vi førhen anvendte pendanten lig den 

præstationsorienterede tilgang. Den formueorienterede tilgang medfører, at balanceposterne opgøres 

som et øjebliksbillede, mens det præstationsorienterede regnskab viser data hen over en given 

periode. Anvendelsen af årsregnskaber samt finansielle data generelt indgår i M&S's otte postulater, 

som vi vil komme nærmere ind på i de efterfølgende afsnit.  

 

M&S opstiller otte postulater inden for revision (Mautz & Sharaf, 1993, s. 49), som de betegner 

værende tentative. Det kan diskuteres, om postulater af natur ikke altid vil være tentative, siden de 

er behæftet med en risiko for at blive afkræftet. Vi vil for overskuelighedens skyld diskutere 

postulaterne én ad gangen i de nedenstående afsnit. 

5.2.1.1 Financial statements and financial data are verifiable (1) 

Postulatet er af en væsentlig karakter, siden det er forudsætningen for revisionens eksistens. Såfremt 

der ej fandtes verificerbare regnskabsdata, ville revisor ikke have noget grundlag at revidere ud fra, 

og revisors ydelse ville derfor ikke give mening at efterspørge. Vi ville ligeledes ikke have noget 

regnskabsmæssigt talgrundlag at træffe økonomiske beslutninger på baggrund af, hvilket, såfremt 

postulatet fremtidigt blev afkræftet, ville vende op og ned på den måde, hvor på vores økonomiske 

tankegang er skruet sammen på. Vi kan med rimelighed antage, at det også den dag i dag er muligt 

at verificere data, siden der fortsat aflægges reviderede årsregnskaber. 
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5.2.1.2 There is no necessary conflict of interest between the auditor and the management of 

the enterprise under audit. (2) 

M&S påstår, at der som udgangspunkt ikke er nogen interessekonflikter mellem revisor og ledelsen 

i selskabet, men at begge parter arbejder ud fra samme interesse, hvilket er at producere et 

retvisende regnskab etc. M&S gør opmærksom på, at revisors umiddelbare indstilling til ledelsen 

dog kan ændres, såfremt der under revisionen opstår forhold, som kan give anledning hertil. Dette 

kunne for eksempel være forskellige former for incitamentsaflønning, hvilket kan medføre, at 

ledelsen i første omgang handler i egen interesse i stedet for selskabets.  

 

Postulatet harmonerer med praksis inden for revision, hvor revisor alt andet lige ikke direkte er 

pålagt at skulle revidere mod besvigelser. Revisor er nu pålagt at forfølge besvigelsesrisici, såfremt 

han bliver bekendt med indikationer herpå. Postulatet harmonerer umiddelbart ligeledes med 

praksis indenfor det danske retssystem, hvor du som tiltalt er uskyldig indtil det modsatte er bevist. 

Vi diskuterer problematikken omkring besvigelser og herunder regnskabsmanipulation i et af 

opgaven senere centrale afsnit 10.2.2. 

 

Vi vurderer, at det kan være svært at gennemskue, hvilket ledelsesniveau det præcist er, som M&S 

refererer til ved brug af ordet "Management". Management kan umiddelbart både forstås som 

direktionen eller bestyrelsen. Vi behandler i afsnit 6 under forventningskløften teori omkring 

principal-agent teori, hvor af interessekonflikten mellem bestyrelse og direktion beskrives, samt 

herunder revisors rolle forbundet hermed. Det fremgår af afsnittet, at revisor som udgangspunkt bør 

handle i bestyrelsens interesse, hvor de har til opgave at kontrollere den af bestyrelsen ansatte 

direktion. Bestyrelsen betragtes alt andet lige som aktionærernes forlængede arm.  

 

M&S er ligeledes inde og diskutere, hvem revisor bør stile sin revision til, samt hvem bør den 

generelle forventning tage udgangspunkt i (Mautz & Sharaf, 1993, s. 54). M&S's holdning er, at det 

er revisorstanden, som bør udarbejde en forventning til revisionsydelsen. Dette gør sig gældende, 

siden revisorstanden antages at have størst kendskab til den ydelse, som de realistisk set kan yde.  

Det fremgår omvendt af vores Limperg studie, at Limperg ønsker at danne forventningen til 

revisionsydelsen med udgangspunkt i lægmand. Limperg mener, at vi ved at tage udgangspunkt i 

lægmand, derved tager udgangspunkt i samfundets behov.  
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5.2.1.3 The financial statements and other information submitted for verification are free from 

collusive and other unusual irregularities. (3) 

I samme tråd med postulat nr. 2 antager M&S i postulat nr. 3, at regnskaberne til brug for 

revisionen er fri for fejl og uhensigtsmæssigheder. Vi antager, at M&S ved postulatet formulerer en 

tilgangsvinkel, som bygger på tillid. Såfremt revisor ikke kan gøre sig den antagelse, at regnskabet 

er forholdsvist fejlfrit og uden besvigelser, vil revisors arbejde jf. M&S ikke være effektivt. Revisor 

bliver jf. M&S derfor nødt til at arbejde ud fra dette postulat, siden revisor ikke med rimelighed kan 

forventes at kunne foretage revisionshandlinger til risikoafdækning af samtlige mulige fejl i 

regnskabet (Mautz & Sharaf, 1993, s. 54).  

 

M&S formulerer, at revisor, såfremt han finder fejl, skal sørge for at foretage fornøden oplysning i 

forlængelse heraf til de respektive parter. Såfremt postulatet var en sandhed uden modifikationer, så 

kunne dette reelt set true revisors virke. Vi finder, at en helt grundlæggende antagelse forud for 

revisors virke er, at regnskaberne ikke med 100 procent sandsynlighed er frie for fejl og 

uhensigtsmæssigheder. Såfremt regnskaberne med sikkerhed kunne antages at være uden fejl etc., 

så ville der ikke være nogen grund til, at revisor skulle udføre revisionen. Siden samfundet og 

herved dettes selskaber i dag anvender revisorer, kan vi med rimelighed antage, at regnskaber i bred 

forstand ikke er uden risiko for fejl.  

5.2.1.4 The existence of a satisfactory system of internal control eliminates the probability of 

irregularities. (4) 

Vi er bevidste om, at der i forbindelse med interne kontroller ofte refereres til forebyggende- og 

opdagende kontroller. De opdagende kontroller har til opgave at opdage fejlen, når den er 

indtruffen, imens de forebyggende kontroller er med til at sikre, at fejlen slet ikke når at indtræffe. 

Det antages at være alment kendt, at kontrol kan være med til at mindske risikoen for fejl. Et 

gammelt ordsprog siger, at fire øjne ser bedre end to - dvs. nu flere kontrollanter og 

kontrolfunktioner, desto mindre er risikoen for fejl. Kontrol kan dog være omkostningstungt i et 

selskab, hvorfor dette skal med i betragtningen, når et kontrolmiljø etableres. Størrelser på 

eksempelvis regnskabsafdelinger kan ligeledes have en indflydelse på muligheden for at 

implementere funktionsadskillelse.  
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M&S lægger i deres postulat særlig vægt på, at der står "probability" og ikke "possibility". Vi læser 

af det af M&S skrevne, at det ikke er muligt at eliminere muligheden for fejl, men at det er muligt at 

reducere sandsynligheden for fejl. Ordvalget minder muligvis lidt om hinanden, men betydningen er 

i denne sammenhæng forskellig.  

 

Revisor anvender niveauet af interne kontroller i forbindelse med sit kendskab til virksomheden 

(KTV). Revisor er pligtig jf. ISA 315 til at opnå et fornødent KTV samt herunder kendskab til 

selskabets interne kontroller. Vi vurderer derved, at postulatet stadig er gældende, og at interne 

kontroller fortsat kan være med til at sikre kvalitet.   

5.2.1.5 Consistent application of generally accepted principles of accounting results in the fair 

presentation of financial position and the results of operations. (5) 

Der er forskel på revision og regnskab, men dog er de alligevel tæt beslægtet. Revisionen låner 

eksempelvis fra regnskab i forbindelse med deres vurdering af, om hvorvidt regnskabet er 

udarbejdet i henhold til gældende regnskabsstandarder med videre. Videnskabsmanden er nødsaget 

til at kende til de områder, som han arbejder inden for, og på samme måde er revisor nødsaget til at 

kende til generelle accepterede regnskabsstandarder (Mautz & Sharaf, 1993, s. 56). Dette for at 

kunne forstå den virksomhed og det regnskab, som denne reviderer. M&S postulerer, at revisors 

generelle regnskabskendskab vil resultere i et retvisende regnskab. Børsnoterede selskaber aflægger 

i Danmark efter IFRS, og regnskaberne skal efterleve disse standarder for at være retvisende. 

Revisor er derfor nødt til at kende standarderne indgående, således at denne har overskud og 

kompetencerne til at udfordre regnskabsaflægger. 

 

Vi tolker ligeledes postulatet, som værende et udtryk for, at en kontinuerlig anvendt 

regnskabspraksis vil give regnskabslæser en fornøden gennemsigtighed og derved et bedre 

beslutningsgrundlag.  

5.2.1.6 In the absence of clear evidence to the contrary, what has held true in the past for the 

enterprise under examination will hold true in the future. (6) 

Revisor arbejder ud fra den betragtning, at tidligere observationer og derved kendskab til 

virksomheden kan anvendes i efterfølgende års revisioner. Revisor kan eksempelvis anvende 

kendskab til effektive kontroller i forbindelse med tests i fremtiden samt til beregning af 
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stikprøvestørrelser. Revisor kan ligeledes gøre brug af samme revisionshandlinger som sidste år, 

såfremt disse handlinger sidste år sikrede den fornødne overbevisning, og såfremt der i selskabet 

ikke sidenhen er sket væsentlige ændringer.  

 

Det kan dog være problematisk at skulle gøre sig klog på fortiden, samt på at fremtiden vil tilnærme 

sig fortiden. M&S forklarer dilemmaet i følgende citat: 

 

"Acceptance of this postulate places important limits on the extent of an auditor's responsibilities and provides a basis 

for deducing the extent of his obligation to forecast the future and to have his work judged on the basis of hindsight" 

(Mautz & Sharaf, 1993,  s. 57-58) 

 

Nedskrivningstests eksempelvis bliver udført på baggrund af budgetter. Budgetter er selskabets 

bedste bud på, hvordan selskabet vil klare sig økonomisk i fremtiden. Regnskabsaflægger kan som 

skrevet kun gisne om fremtiden, og denne kender derfor ikke det faktiske fremtidige økonomiske 

resultat. Dette medfører en grad af usikkerhed. Usikkerheden kan reelt set medføre en fejl i 

værdiansættelsen af aktiver, hvilket, såfremt der ikke tages et regnskabsmæssigt forbehold, vil 

konflikte med det retvisende billede.  

5.2.1.7 When examining financial data for the purpose of expressing an independent opinion 

thereon, the auditor acts exclusively in the capacity of an auditor. (7) 

Jf. M&S indebærer dette postulat, at revisor ikke bør revidere et selskab, som denne samtidig 

udfører andre konsulentydelser for. M&S stiller i denne forbindelse spørgsmålstegn ved revisorens 

samfundsmæssige rolle samt det ansvar, som knyttes hertil. Revisor skal rigtig nok agere 

uafhængigt af hans klient etc., men der hører sig en form for udvidet ansvar til. Revisor skal handle 

i overensstemmelse med den status samt autoritære rolle, som denne har fået i samfundet (Mautz & 

Sharaf, 1993, s. 58).  

 

Postulatet kæder vi sammen med den i afhandlingen centrale problemstilling omkring 

forventningsdannelsen til revisor. Postulatet omhandler i høj grad revisors samfundsmæssige rolle. 

Vi finder det ligeledes naturligt at sammenkæde postulatet med det faktum, at de store 

revisionshuse tilbyder flere andre ydelser end revision, hvorfor revisionsselskabet som en juridisk 

person umiddelbart ikke handler eksklusivt som revisor. Det er alment kendt, at revisionshusene i 

dag henter en stor andel af deres samlede omsætning ved andre ydelser end revision, hvilket der jf. 

vores mening godt kunne stilles skarpere fokus på i henhold til diskussionen omkring revisors 
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uafhængighed. Der var eksempelvis i forbindelse med Enron skandalen flere der mente, at Arthur 

Andersen havde en for stor omsætningsandel fra Enron, som ikke var revision (Duvå, Berlingske, 

2002). Artiklen fra Berlingske Tidende går tilbage til 2002, og den omhandler en del emner 

vedrørende uafhængighed, som vi vil mene, at der sidenhen er blevet arbejdet videre med kva den 

dengang vedtagne nye revisorlov. Flere af diskussionsemnerne i artiklen er født som foranledning 

på det dengang nye lovforslag til Revisorloven.  

5.2.1.8 The professional status of the independent auditor imposes commensurate professional 

obligations. (8) 

 
Revisor påtager sig kva sin rolle i samfundet selv en del forpligtelser, som umiddelbart ikke var en 

del af revisionsydelsen til at starte med. M&S skriver, at denne tendens umiddelbart lader sig 

afspejle i revisionsstandarderne.  

 

Interessenternes herunder regnskabsbrugers forventninger til revisors ydelser ændres konstant. 

Revisor bliver ofte pålagt at kunne spå ind i fremtiden, hvilket naturligvis ikke helt er en realistisk 

forventningsdannelse. Dog bliver revisor alligevel opfordret til at erklære sig med høj sikkerhed 

hvad angår værdiansættelse af aktiver i henhold til IAS 36, som til dels beror sig på fastlagte 

budgetter, som der er en vis usikkerhed forbundet med. Revisor skriver ligeledes under på ved 

denne Going Concern erklæring, at selskabet kan fortsætte sin drift minimum et år frem i tid, 

hvilket der ligeledes kan være en vis grad af usikkerhed forbundet med at proklamere. Vi stiller 

ligeledes spørgsmålstegn ved, om i hvor høj en grad revisor overhovedet kan erklære sig med høj 

grad af sikkerhed uden at konflikte med regnskabsbrugernes forventninger til det retvisende billede.  

 

5.2.2 M&S' koncepter samt udledning af kvalitetsdimensioner 

Vi opfatter M&S's 8 postulater som værende en opstilling af den ideelle verden, hvor revisor 

opfattes som værende bonus pater. Såfremt den ideelle verden var faktum, da ville postulaterne 

formentlig holde. Dog er revision og regnskab en verden med modifikationer, hvorfor der i den 

faktiske verden kan stilles spørgsmålstegn ved postulaterne. M&S anvender dog postulaterne til at 

danne en form for begrebsramme. I begrebsrammen forsøger M&S at give deres bud på en 

operationalisering af postulaterne, hvilket giver sig til udtryk i begrebet concepts. M&S skildrer fint 

i følgende citat, hvordan koncepterne er blevet skabt.  
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“Concepts are thus abstracted forms derived from observation and experience, generalized ideas which help us to see 

similarities and differences and to understand better the subject matter in question.”  

(Mautz & Sharaf, 1993, s. 63ø).  

 

Jf. citatet ovenfor er koncepter skabt som følge af revisors observationer. Som ovenfor skrevet, 

forsøger revisor løbende at tilpasse sin ydelse til omverdenen samt dennes forventninger. Den 

ideelle verden er umiddelbart svær at praktisere, hvorfor denne naturligt modificeres. 

Modifikationen udmunder derfor i koncepterne, som vi ligeledes ser afspejlet i nutidens 

revisionsstandarder. 

 

M&S kommer frem til 5 koncepter, som danner grundlag for deres videre teori, hvori vi kan 

identificere M&S’s kvalitetsdimensioner. De 5 koncepter er: 

•  Evidence 

•  Due Audit Care 

•  Fair Presentation 

•  Independence 

•  Ethical conduct 

 

Indenfor konceptet Due Audit Care formidler M&S deres opfattelse af hvad Best Practice 

indbefatter for revisor.  

 

Uafhængighed er et af hovedpunkterne i Due Audit Care, og det er vores vurdering, at 

kvalitetsdimensionen uafhængighed er en direkte afleder af M&S’s andet postulat ” There is no 

necessary conflict of interest between the auditor and the management of the enterprise under audit. 

(2)”. Her af fremgår det, at revisor og revidenten ikke behøver at have en interessekonflikt, men at 

revisor skal være parat til at forholde sig kritisk, såfremt en væsentlig interessekonflikt observeres. 

Under konceptet Due Audit Care kommer postulatets betydning til udtryk ved M&S’s bonus pater-

revisor ”The Prudent Auditor”, som det fremgår, skal opfylde kvalitetsdimensionen ”The 

Indepentent auditor” (Mautz & Sharaf, 1993, s. 161). 

 

Under begrebet “The prudent Man/Auditor” finder vi yderligere, at revisor skal besidde den 

fornødne viden, som det ud fra en bonus pater vurdering kan forventes, at den almene revisor vil 

besidde. Herunder skal revisor besidde den nødvendige gennemsnitlige viden, som kan forventes, 
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og revisor skal anvende denne viden fornuftigt til at fjerne væsentlige usikkerheder (Mautz & 

Sharaf, 1993, s. 160-165).  

 

Ydermere skal revisor ved brugen af assistenter sikre sig, at kvaliteten af deres arbejde opfylder den 

samme standard, som forventes af revisor selv (Mautz & Sharaf, 1993, s.165). Denne 

kvalitetsdimension har vi valgt ikke at tage med videre, da vi har valgt at se på revisor og assistenter 

som et samlet hele. Derved mener vi, at den statsautoriserede revisor sammen med sine assistenter 

og eksperter som et samlet hele må forventes at besidde egenskaberne, som The prudent Auditor 

skal opfylde. 

 

Til sidst ligger M&S vægt på, at The prudent Auditor skal være i besiddelse af og vedligeholde sin 

viden indenfor hans felt, hvilket fremgår af følgende citat:  

 

”The prudent practitioner will keep abreast of developments in his area of competence; he will seek the knowledge of 

methods of perpetrating, concealing, and detecting irregularities”  

(Mautz & Sharaf, 1993, s. 165) 

 

Det er således vigtigt, at revisor opnår branchekyndighed indenfor det område, han fokuserer sit 

virke indenfor. Revisor bør ikke forsøge at påtage sig revisionsopgaver inden for flere brancher, end 

hvad han kan formå at holde sig opdateret indenfor. Derved skal revisorer, som har branchefokus 

indenfor meget komplekse eller dynamiske områder så som banksektoren, overveje, hvorvidt de 

skal specialisere sig indenfor andre områder. Hvis ikke revisor formår, at opretholde sin viden 

indenfor sit felt, vil konsekvensen være, at revisor falder udenfor M&S’s bonus pater begreb, og 

kvaliteten af revisionsydelsen vil deraf være mindsket. 

 

M&S er som nævnt nogle af de mest relevante og grundlæggende teoretikere indenfor 

revisionsområdet, hvorfor vi fandt det relevant at beskrive deres grundlæggende elementer i form af 

de postulater, som deres koncepter virker indenfor. Det er indenfor disse koncepter, at vi finder de 

tre kvalitetsdimensioner uafhængighed, troværdighed (i form af The prudent Auditor som besidder 

den fornødne viden og rimelig fornuft til at anvende den tilstrækkeligt), og branchekyndighed. De 

tre kvalitetsdimensioner er ifølge M&S nødvendige for, at revisor kan virke indenfor deres 8 

postulater, og derved tilføre et regnskab kvalitet. Det er vores vurdering, at mange revisorer ville 

være enige med M&S’s filosofi, og de ville derved kunne genkende elementerne i 

revisionsstandarder som ISA 220. Der har efter M&S været andre teoretikere, som har forsøgt at 
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forholde sig kritisk til revisors arbejde samt til kvaliteten af årsrapporten. I det følgende afsnit vil vi 

behandle Thomas P. Houck, hvis tanker vi finder relevante i henhold til diskussionen af kvalitet.   

5.3 HOUCK: WHY AND HOW AUDITS MUST CHANGE 

Thomas P. Houck (Houck) er stifter og formand for AuditWatch Inc. og blev valgt blandt de 100 

mest indflydelsesrige mennesker indenfor regnskab og revision i 2003 af Accounting Today i USA. 

Houck har yderligere arbejdet hos KPMG, Peat Marwick fra 1985-1992. 

 

Houck fokuserer primært på, hvordan kravene til den eksterne revisors arbejde efter hans mening 

ikke er opfyldt i alt for mange tilfælde. Med udgangspunkt i Arthur Andersen, og Enron-skandalen i 

2001 fremsætter Houck postulatet, at der er brug for fundamentale ændringer i den alment anvendte 

revisionsstrategi for, at revisorstanden kan bevare sin funktion overfor samfundet. Hvorved Houck 

skriver følgende: 

 

”Of course, most firms have always been concerned about quality, and have taken steps to address this issue. In reality, 

though, these actions fall short. Accounting firms must raise their standards and learn to conduct better-quality audits. 

In short: Fundamental changes must occur in vast majority of auditing firms.”  

(Houck, 2003, s. 8). 

 

Houck mener dermed, at revisionshusenes audit approach ikke er egnet til at opdage besvigelser, og 

da revisionshusene alligevel bliver “dømt af offentligheden”, er det nødvendigt at have et fokus på, 

hvordan revisorer bedre kan revidere mod besvigelser. Det, at Revisorstanden i større grad skal 

fokusere på besvigelser, er set i sager som Enron-skandalen og Stein Bagger-sagen, som alt andet 

lige skader revisorsstanden som helhed, hvilket er uanset, om revisor har udført en fyldestgørende 

revision eller ej. Houck fremhæver 4 fokusområder, som, han mener, kan mindske risikoen for 

besvigelser og øge revisionens kvalitet. Houck mener, som Limperg, at det er nødvendigt at udføre 

en perfekt revision, som afdækker risici i regnskabet2, men han foreslår mere specifikke handlinger 

for at sikre kvaliteten af revisionsbeviset i forhold til især besvigelser. Houck foreslår at: 

1)  En risikobaseret revisionsstrategi anvendes. 

2)  En større anvendelse af analytiske procedure 

3)  Gennemgang af de interne kontroller i virksomheden 

                                                 
2 Limpergs maxime nævner dog, at der altid skal foretages en perfekt revision af alle regnskabsposter, hvilket går imod 
Houcks tanker om en risikobaseret revisionsstrategi, hvor der fokuseres på de risikofyldte regnskabsposter i et 
regnskab. Forskellen vurderes primært at skyldes en tidsmæssig og stedsmæssig forskel, som Limperg selv nævner i sit 
maxime.  
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4)  En øget brug af teknologi til udførslen af revisionen (heriblandt dataekstrapolering)  

 

Et af de største problemer for revisorstanden er ifølge Houck en forkert brug af den risikobaserede 

tilgang, som forfatteren dog understøtter, såfremt den anvendes korrekt. Ifølge Houck misforstår 

nogle revisorer risikobaseret revision, og anvender det som argument for at udføre mindre arbejde 

og derved opnå omkostningsbesparelser. Dette er ifølge Houck ikke formålet med en risikobaseret 

revisionstilgang. Det rette formål er at udføre en revision, hvor revisionsteamet fokuserer sit arbejde 

mod de områder, hvor der findes en større grad af risici (Houck, 2003, s. 16). Houck forventer 

derved, at den samme mængde arbejde skal udføres. 

 

Et andet problem i forhold til kvaliteten af revisionsbeviset er standardiseringer af 

revisionsopgaverne og SALY/ABC (Same as last year/Audit By Copying). Såfremt samme 

arbejdshandlinger udføres i indeværende år som sidste år, bør revisor være opmærksom på ændrede 

risikoforhold i selskabet samt i dennes kontekst. Det er derfor risikofyldt, såfremt revisor blot 

anvender sidste års arbejdshandlinger eller en skabelon. Dette er en klar fare ved revisionen af 

nedskrivningstest, da der i nogle tilfælde ikke bliver foretaget den samme grad af kritisk 

stillingstagen til den kontekst virksomheden befinder sig i. Set i forhold til nedskrivningstest er den 

kritiske stillingstagen som hovedregel mest nødvendig i et faldende marked, da der er lavere risiko 

for, at et aktiv mister sin værdi på et vækstmarked. Økonomiske kriser er som regel et tegn på en 

lavere vækst i et lands BNP, og derved også et tegn på et fald i væksten i virksomhederne set som 

en helhed. Deduktivt må behovet for nedskrivningstest derved også være større i forbindelse med en 

økonomisk krise, da det er virksomhedernes aktiver, der skaber indtægterne og derved væksten. 

Hvis en virksomheds marked er blevet illikvidt eller konteksten på anden måde har ændret sig, er 

det ikke sikkert, at grundlaget for nedskrivningstesten vil være det samme. I en situation som denne 

kan standardisering af revisionshandlingerne lede til forkerte konklusioner, hvorfor en kritisk 

stillingstagen er nødvendig.  

 

For at en kritisk stillingstagen er mulig, nævner Houck to fundamentale områder, som er 

nødvendige for at sikre kvaliteten af revisionsopgaven, og som efter vores vurdering er essentielt i 

forbindelse med revision af nedskrivningstest. For det første mener Houck, at der i forbindelse med 

en lang række revisioner underplanlægges, hvorved revisionen ikke tilpasses virksomhedens risici 

tilstrækkeligt. Resultatet deraf er en ikke perfekt revision, da revisionsteamet for eksempel ikke har 

de fornødne ressourcer til at løse revisionsopgaven. Ligeledes kan undertræning lede til en ikke 
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perfekt revision, og det må derfor, som et minimum forventes, at revisionsteamet har modtaget 

fornøden træning/erfaring, som sætter dem i stand til at udføre revisionen og herunder revisionen af 

nedskrivningstests fyldestgørende. 

 

Det er vores vurdering, at et af Houcks vigtigste synspunkter er, at revisor kan bringe 

revisorstanden og sig selv i dårligt lys. Dette skyldes, at offentligheden betragter en væsentlig 

stillingstagen i forhold til besvigelser som værende revisors ansvar i forbindelse med at skabe 

troværdighed til regnskabet. Kort fortalt er besvigelser kun tilsigtede fejl, og ikke utilsigtede fejl, jf. 

ISA 240. De tilsigtede fejl deles op i to typer af besvigelser, som vurderes relevante i forhold til 

revisor, hvilke er regnskabsmanipulation og misbrug af materielle anlægsaktiver.  Vi vil i denne 

opgave kun beskæftige os med besvigelser skabt ved regnskabsmanipulation, da denne form 

primært vedrører nedskrivningstest. Ifølge Houck er det muligt for virksomhedens ledelse at begå 

besvigelser i form af regnskabsmanipulation på mange forskellige måder. Vi vil gennemgå 

formerne for regnskabsmanipulation i afsnit 10. Besvigelserne vil først og fremmest betyde, at 

regnskabet ikke længere opfylder det retvisende billede, og derved kan føre til, at beslutninger for 

regnskabsbruger bliver truffet på et forkert grundlag. De væsentligste former for 

regnskabsmanipulation vil blive nævnt i efterfølgende afsnit 10, og de bliver diskuteret i forhold til 

deres relevans vedrørende nedskrivningstest. 
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6 FORVENTNINGSKLØFTEN  

Vi finder, at der i forholdet omkring nedskrivningstests og kvaliteten heraf er en forventningskløft, 

som delvist kan illustreres ved anvendelse af Principal-Agent teori (PA-teori). Nedskrivningstests er 

som oftest forholdsvis følsomme, og de kan alt afhængig af aktiv type med videre være ganske 

komplekse. Det kan derfor være problematisk for revisor at udfordre regnskabsaflægger i et 

tilstrækkeligt omfang, således at det sikres, at regnskabsbruger ender op med et retvisende regnskab 

af høj kvalitet. Regnskabsaflægger har alt andet lige et indgående kendskab til 

nedskrivningsmodellernes variable, som revisor kva sin rolle som ekstern revisor ikke har.  

 

Den klassiske PA-teori kan anvendes i flere sammenhænge. Vi vælger at anvende den mellem 

følgende tre parter; Regnskabsaflægger, regnskabsbruger og revisor.  

    

Figur 6-1 - Principal-agentforhold med revisor som troværdighedsskabende funktion (egen tilvirkning). 

 

Regnskabsaflægger som værende agenten har til opgave at udarbejde et årsregnskab med videre til 

regnskabsbruger værende principalen, som denne kan træffe økonomiske beslutninger på baggrund 

af. PA-teorien siger, at der imellem agent og principal hersker et asymmetrisk informationsniveau. 

Agenten ligger inde med en viden, som principalen umiddelbart ikke har fuld adgang til. 

Principalen lig regnskabsbrugeren (bl.a. aktionærerne) ønsker at sikre, at det regnskab, som denne 

står overfor at skulle træffe økonomiske beslutninger på baggrund af, er retvisende. 

Regnskabsbruger  = 
Bestyrelse & 
aktionærer 
(Principal) 

Revisor 
(Troværdigheds-
skabende funktion) 

Regnskabsaflægger 
= Den administrative 

ledelse 
(Agent) 

Hyrer 

Asymmetrisk information 
Reviderer 
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Regnskabsbruger vil derfor i mange tilfælde inddrage revisor som følge af gældende lovgivning for 

den enkelte selskabstype og størrelse samt af egen interesse. Revisor kan være med til at muliggøre 

det retvisende regnskab ved at tilføre dette troværdighed. Revisor tilfører regnskabet troværdighed 

som følge af sine revisionshandlinger. Vi vurderer, at tilførslen som udgangspunkt kun finder sted, 

såfremt kvaliteten af revisors arbejde er høj. Såfremt kvaliteten af revisors arbejde vurderes lav, da 

vil denne alt andet lige ikke tilføre samme troværdighed som vis omvendt, hvorfor regnskabsbruger 

anser revisors arbejde for af en lavere værdi. Det skal bemærkes, at en lav grad af kvalitet i 

revisionen ikke umiddelbart hænger sammen med et ikke retvisende regnskab. Et regnskab kan godt 

være retvisende og af høj kvalitet, selvom revisor ikke har udført sit arbejde i en grad, som 

eksempelvis lever op til gældende revisionsstandarder i henhold til FSR med videre. Revisor kan 

dog kva et revisionsarbejde af høj kvalitet sikre over for regnskabsbruger, at årsregnskabet er 

retvisende og af høj kvalitet. 

 

Revisorstandens intention er kontinuerligt at arbejde på at sikre den høje kvalitet af 

revisionsbeviset, således at regnskabsbruger fortsat ønsker at betale for denne ydelse. 

Revisorstanden har som ovenfor nævnt udarbejdet et regelsæt, som består af adskillige 

revisionsstandarder, som revisor skal følge for at forblive medlem af eksempelvis FSR. 

Revisorstanden ønsker derved at skabe nogle rammer for, hvad regnskabsbruger med videre kan 

forvente sig af revisionsydelsen. Regnskabsbrugernes forventninger går dog udover, hvad 

revisionsstandarderne og revisorloven med videre lægger op til. Regnskabsbrugerne forventer, at 

det er god revisorskik, at revisor på egen opfordring rådgiver og vejleder sin klient. En række 

responsa fra FSR underbygger selvsamme opfattelse, hvor af det fremgår, at revisor i forskellige 

situationer burde have øvet rådgivning vedrørende observerede lovovertrædelser med videre 

(Revisoransvar, 2008, s. 42-43). Generelt kan regnskabsbrugerne jf. FSR forvente et uafhængigt 

produkt af en høj kvalitet. Revisorloven lægger ligeledes særlig stor vægt på uafhængighed 

(Revisorloven, 2008, kapitel 6).  

 

Ovenstående afsnit underbygger, at der kan være mange interessenter med vidt forskellige 

opfattelser af forventninger til kvaliteten af revisionsbevis, og kvaliteten af det reviderede regnskab 

for de forskellige interessenter. Hvem bør diktere niveauet for, hvad der på et objektivt grundlag 

kan forventes, og hvilke kvalitetsparametre er de vigtigste? Vi vurderer, at spørgsmålet er 

komplekst og indviklet at besvare, hvilket den følgende analyse ligeledes lægger op til. 

Problemstillingen er umiddelbart omfattende den dag i dag, men det har også været et aktuelt 
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diskussionsemne førhen. Teoretikeren Limperg gjorde sig allerede teoretiske funderinger om blandt 

andet forventningsdannelse til revisionsbevis i 1930’erne. Ifølge vores teoretiske studie er Limperg 

én af de tidligste teoretikere, som vi i dag refererer til. Som nævnt i afsnit 5.1.1 tager Limpergs teori 

omkring forventningsdannelse udgangspunkt i lægmand (regnskabsbruger) og dennes overvejelser i 

denne sammenhæng har vist sig at få grundlæggende betydning for hollandsk revisions-tænkemåde. 

Limperg argumenterer for, at det er særdeles vigtigt, at revisor forstår at tilfredsstille lægmand og 

dennes forventninger. Revisor danner naturligt kva sin autoritet samt kva sine ytringer en 

forventning om en vis kvalitet af revisionsbeviset. Limperg mener, at det i den sammenhæng er 

decideret revisors ansvar ikke at skabe forventninger til revisionen, som de ikke kan leve op til. 

Kvalitet i revisionsydelsen defineres af Limperg som ”graden af opfyldelsen af lægmands 

forventninger” (L. Jensen & B. Warming-Rasmussen, 1994, s. 40).  

 

Limperg udtrykker ligeledes, at forventningsdannelsen er dynamisk, hvilket vi tolker ud fra 

følgende citat: 

 

“The development of the community needs does not in itself create difficulties. A new need gives rise to a new function 

provided it can be efficiently fulfilled by the accountant, the accountants function can then grow in accordance with that 

need.”  

(Limperg, 1985, s.21).  

 

Limperg's grundtanke er fortsat gældende, hvilket vil sige, at forventningsdannelsen til kvalitet i 

revisionen bør tage udgangspunkt i lægmands behov. Limperg udtrykker dog ved citatet, at 

lægmands forventninger kan ændre sig med tiden. Samfundet er en dynamisk størrelse, som i 

afsnittet omkring økonomiske kriser byder på netop økonomiske kriser. Økonomiske kriser, som 

kan være med til at ændre lægmand og andre regnskabsbrugere og interessenters forventning til 

kvalitet og derved revisors arbejde. Vi vurderer, at Limperg derved ønsker, at revisorstanden 

kontinuerligt er opmærksom på udviklingen i lægmands forventninger.  

 

Omvendt Limperg er M&S af den holdning, at forventningsdannelsen i forbindelse med kvalitet i 

revisionen bør tage udgangspunkt i revisorstanden. Det er jf. M&S revisorstanden, som bør diktere, 

hvad regnskabsbruger med videre kan forvente sig af revisionen. Limperg og M&S´s synspunkter er 

forholdsvis forskellige, men begge lægger de op til en interessant diskussion, som mange år efter 

deres udtalte synspunkter/teorier fortsat ikke har et entydigt svar. Diskussionen er stadig relevant, 

hvilket kommer til udtryk i Houcks bog fra 2003 ”Why and How Audits Must Change”. Jf. afsnit 
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5.3 vurderer vi, at Houck støtter Limpergs synspunkter. Som tidligere nævnt mener Houck, at 

kvalitetsdimensionerne bliver nødt til at opfylde regnskabsbrugers behov. Dette er nødvendigt 

grundet historikken, hvor sager som Enron-skandalen og Stein Bagger-sagen viser, at 

revisorstanden uanset skyldsspørgsmål dømmes. Som følge af afhandlingens kapitel vedrørende 

økonomiske kriser har vi observeret, at økonomiske kriser kan ændre den generelle opfattelse af 

revisionsydelsen samt forventningerne hertil. Ernst & Young, som er blandt verdens førende 

revisionshuse, skriver følgende på deres hjemmeside: 

”Impairment testing eller nedskrivningstest er blevet et fokusområde for mange virksomheder som følge af finanskrisen. 

Mange virksomheder har over de seneste år været nødt til at foretage justeringer til deres processer for udførelse af 

nedskrivningstest eller ændre i de modeller, som anvendes til at beregne eventuelle behov for nedskrivninger.”  

(Ernst & Young, www.ey.com,  marts 2011) 
 

Det er ligeledes vores opfattelse, at revisor skal revurdere anvendte nedskrivningsmodeller etc. som 

følge af ændringerne i samfundet grundet den økonomiske krise samt grundet regnskabsbrugers og 

andre interessenters ændrede forventninger til kvalitet i revisionsydelsen. Vi vurderer ligeledes, at 

det generelt i medierne har været en tendens til, at revisor er blevet udskældt ved manglende rettidig 

opdagelse af regnskabsmanipulation samt ved pludselige ekstraordinære nedskrivninger. 

Eksempelvis er det alment kendt, at flere medier i forbindelse med IT-Factory skandalen 

umiddelbart var af den opfattelse, at revisor havde svigtet, siden de ikke havde opdaget Stein 

Bakkers omfattende besvigelser i tide. Revisor skal ikke revidere direkte mod besvigelser (ISA 

240), men revisor skal blot observere i henhold til besvigelser, og såfremt denne kva sine generelle 

observationer og revisionshandlinger støder på besvigelser eller tendens hertil, da er revisor pålagt 

et ansvar om indberetning. Regnskabslæser kan dog ikke jf. FSR forvente, at revisor finder 

besvigelser. Regnskabslæser kan derved heller ikke forvente, at kvaliteten af revisionsydelsen 

omfatter en omfattende revision mod besvigelser. Dette er således et af punkterne hvor Houck, 

Limperg, Mautz & Sharaf og FSR har forskellige holdninger, hvilket ligger op til diskussionen af 

hvilke kvalitetsdimensioner, som er de vigtigste. 

Vi vil i det efterfølgende afsnit give vores syn på, hvilke kvalitetsdimensioner som henholdsvis 

revisorstanden, og lægmand finder relevante for revisor. Dernæst vil vi foretage en vurdering af 

hvilke af disse kvalitetsdimensioner, som bør prioriteres i forbindelse med udføringen af 

nedskrivningstest.  
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7 KVALITETSDIMENSIONER 

I afhandlingens tidligere afsnit har vi beskrevet problematikken omkring forventningskløften i 

relation til nedskrivningstests. Forventningskløften er blandt andet skabt grundet, at interessenterne 

kan have forskellige forventninger til kvaliteten af blandt andet revisionsbevis samt til regnskabet. 

Forventningerne til kvaliteten af revisionsbevis er behandlet af FSR i deres perspektiv-serie ved 

navn ”Kvalitetsdimensioner i revisionsydelsen” (L. Jensen og B. Warming-Rasmussen, 1994).  

 

I skriftet fra FSR tages der udgangspunkt i en undersøgelse af forventningerne til kvaliteten af 

revisionen, hvor de vælger at fokusere på 4 respondentgrupper lig; Statsautoriserede revisorer, 

Direktører, Aktionærer og Arbejdsmarkedsjournalister. Respondentgruppen er valgt ud fra den 

betragtning, at disse kan have relevante relationer til revisionsydelsen. Den opnåede svarprocent 

indenfor hver enkelt gruppe blev som følger: 

 

Respondentgruppe Svarprocent 

Statsautoriserede revisorer 68 % 

Direktører 71 % 

Aktionærer 74 % 

Arbejdsmarkedsjournalister 49 % 

Figur 7-1 - Respondentgruppens svarprocent i FSR undersøgelse (L. Jensen og B. Warming-Rasmussen, 1994, s. 17) 

 

Særligt finder vi følgende konklusion fra skriftet interessant: 

”Dette viser, at det i høj grad er sammenfald mellem kriterierne for henholdsvis tillid til revisor og kvalitet i 

revisionsydelsen, hvilket formentlig betyder, at der ikke tvivles på kvaliteten af revisionsydelsen, når der er tillid til 

revisor” 

(L. Jensen og B. Warming-Rasmussen, 1994, s. 29).  

 

Denne konklusion synes genkendt blandt flere af de store navne inden for teori vedrørende kvalitet 

af revision. Eksempelvis udtrykker Limperg, at han ikke skelner mellem kvalitet i revisionsydelsen 

og tillid til revisionsydelsen (L. Jensen og B. Warming-Rasmussen, 1994, s. 43). Vi tolker det som, 

at såfremt revisor formår at leve op til interessenternes forventninger, så opretholdes tilliden til 

revisor, og derved et højt kvalitetsniveau. Der knytter sig umiddelbart adskillige 

interessenter/regnskabsbrugere til revisionsydelsen. Revisor ønsker at opretholde den tillid, som det 

har taget revisorstanden år at opbygge. Som redskab til at opretholde tilliden også fremtidigt, så bør 
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revisor løbende afstemme regnskabsbrugernes forventninger. Dette bør foretages for at sikre, at 

ydelsens kvalitet i første omgang lever op til de interessenter, som revisor definerer som værende de 

væsentligste. FSR opstillede i den ovenfor beskrevne undersøgelse nedenstående 

edderkoppediagram, hvor de visualiserede forskellene i forventning til kvalitet i revisionsydelsen 

blandt respondentgruppen. Vi vil i det følgende afsnit uddybe resultaterne af FSRs undersøgelse, og 

i efterfølgende afsnit vil vi sammenligne med de fundne kvalitetsdimensioner hos de forskellige 

teoretikere.  

 

 
Figur 7-2 - Edderkoppediagram (L. Jensen og B. Warming-Rasmussen, 1994, s. 31) 

             

FSR bedømmer gennem undersøgelsen respondenternes prioritering af de seks kvalitetsdimensioner 

"troværdighed", "åbenhed overfor aktionærer og kreditorer", "uafhængighed af selskabsledelsen", 

"kritisk overfor revidenten", "personligt engagement", og "branchekyndighed". Det er vores 

observation, at journalister generelt stiller de største krav til kvalitetsdimensionerne. Det, at revisor 

skal vise "personligt engagement", er den eneste kvalitetsdimension, hvor journalisterne har scoret 

lavest. Vi finder ikke observationen overraskende, i det omkostningen af skabelsen af kvalitet er 

mindst gennemsigtig og kendt for journalisterne. Aktionærer er mere bevidste om omkostningen i 

forbindelse med at skabe kvalitet, i det de ved, hvad selskabet betaler for revisionsydelsen. 
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Direktøren, der står for selskabets daglige ledelse, besidder i højere grad end aktionærerne viden om 

selskabets omkostninger i forbindelse med skabelsen af kvalitet. Dette vil både gøre sig gældende 

for omkostningen for revisionsydelsen men samtidig også for omkostningen for virksomhedens 

interne kontrolmiljø og regnskabsfunktion. Ud fra et omkostningsperspektiv må det kunne 

forventes, at revisor ville have de laveste krav til revisionsydelsen, da det er revisor, der udfører 

revisionsarbejdet. Dette indikeres dog ikke af edderkoppediagrammet. Det fremgår af diagrammet, 

at revisor er den, der prioriterer "troværdighed" og "uafhængighed af selskabsledelsen" højest. 

Denne prioritering viser, at revisor i vurderingen af omkostninger contra kvalitet må have yderligere 

væsentlige faktorer, som influerer revisors bedømmelse af, hvad kvalitet er. 

 

Til at uddybe revisors andre væsentlige faktorer har vi ud fra den forudgående diskussion af 

teoretikerne Limperg, Mautz & Sharaf og Houck, samt med tilvirkning fra FSR-bogen 

”Kvalitetsdimensioner i revisionsydelsen” opstillet nedenstående diagram over fundne 

sammenlignelige kvalitetsdimensioner fra deres i denne opgave anvendte værker og artikler. 

 

Dimensioner fra 
datareduktionen (FSR 
undersøgelsen) 

Limperg’s 
eksempler på 
kvalitetskriterier 
 

R.K. Mautz & 
Sharaf’s  

Houck 

1. Troværdighed 
Faglig dygtighed 
Samvittighedsfuldhed 
Ærlighed 
 

 
Expert competence 
Proper fulfillment of 
the function 
Honesty of the holder 
of the function 

 
The Prudent Auditor: 
Having 
knowledge…and 
using it with 
reasonable 
intelligence. 
Persisting until he 
has eliminated from 
his own mind any 
reasonable doubts. 

 
Engagement teams 
must be comprised 
of well-trained, 
thinking auditors. (s. 
209). 

2. Uafhængighed 
Uafhængighed af 
direktionen og  
hovedaktionær 

Being independent Being independent  

3. Branchekyndighed  Acquainting himself 
with… the industry 
of which it (the 
company) is a part. 

Risk-based audit (s. 
16) 
Understanding the 
client’s business, 
including the 
environment in 
which it operates. s. 
57 
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4. Personligt 
engagement 

   

5. Åbenhed    
6. Kritisk indstilling 
overfor revidenden 

  Auditors must 
carefully assess 
management’s 
ability and 
motivation to alter 
financial results. (s. 
35) 
 
It’s important to be 
aware of the primary 
directional risk 
assessment. In other 
words, what are 
management’s 
financial reporting 
motivations. (s. 47). 

Figur 7-3 Oversigt over kvalitetsdimensioner (Jensen & Warming-Rasmussen, samt egen tilvirkning) 

 

Det fremgår af oversigten, at kvalitetsdimensionerne "uafhængighed" og "troværdighed" ifølge 

teoretikere som Limperg og M&S er grundlæggende for, at revisorstanden overhoved kan eksistere. 

Som Limperg fastslår, udfylder revisor som tredjepart i principal-agentforholdet en 

troværdighedsskabende funktion. Revisors funktion vil således ophøre med at eksistere, såfremt 

revisor ikke har prioriteret kvalitetsdimensionen "troværdighed" højt nok. Det er ligeledes 

forståeligt, at såfremt revisor ikke er uafhængig af kunden, da bliver det problematisk for 

regnskabsbruger at have tillid til det revisionsbevis, som revisor måtte indhente i henhold til 

nedskrivningstests og andet. Vi finder, at Houck ikke har medtaget "uafhængighed", som en direkte 

synlig kvalitetsdimension i hans værk. Det må dog kunne antages, at Houck indirekte forventer 

revisors "uafhængighed" for værende nødvendig, da revisor ellers ville have svært ved at revidere 

effektivt mod besvigelser, hvilket er udgangspunktet for Houcks værk. Vi tillægger det dermed ikke 

yderligere vægt, og vi vurderer det ikke som værende et udtryk for, at revisor ikke skal være 

uafhængig i forhold til selskabsledelsen.   

 

"Branchekyndighed" er ifølge FSR’s undersøgelse et af de områder, hvor revisor har lavest 

prioritet. Dette er i modstrid med de kvalitetsdimensioner, som både M&S og Houck giver udtryk 

for, at revisorstanden bør have for at kunne levere den tilstrækkelige kvalitet til regnskabsbruger. 

Ifølge Houck er det imperativt for kvaliteten af revisors arbejde, at revisor har en gennemgribende 
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forståelse af selskabets kontekst. Manglende prioritering af branchekyndighed vil ud fra M&S 

koncepter og Houcks kvalitetsdimensioner mindske kvaliteten, som revisor kan tilføre regnskabet 

og derunder tilhørende nedskrivningstest. Det kan med rimelighed antages, at revisors fokus på 

særligt "branchekyndighed" må være steget siden analysens udarbejdelse. Skandaler som Enron-

skandalen i 2001 har medført et større fokus fra revisorstandens side på "branchekyndighed". 

Virksomhedsskandaler, der eventuelt får medieomtale, og hvor revisor modtager negativ omtale, er 

med til at skade revisorstandens samlede omdømme. Yderligere har historikken vist, at den dårlige 

omtale kan ødelægge virksomheden fuldstændig for et revisionsselskab, som det var tilfældet med 

Arthur Andersen i forbindelse med Enron-skandalen. Det er vores vurdering, at revisorstanden i 

forbindelse med skandaler rammes på deres "troværdighed", og som følge deraf er nødsaget til at 

styrke deres fokus på "branchekyndighed". Fokuseringen på "branchekyndighed" er nødvendig for 

at understøtte regnskabsbrugers fremtidige tillid til revisors arbejde og professionen som helhed. 

For eksempel blev revisorstandens respons på den omtalte Enron-skandale den nye 

Revisionsstandard (ISA) 315 af 2005 (Billing, 2010, s. 4). ISA 315 har særligt fokus på kendskab til 

virksomheden, hvilket går på, at revisor skal kende virksomhedens og herunder dennes kontekst for 

at kunne udføre revisionsarbejde af tilstrækkelig høj kvalitet. Dette muliggøres eksempelvis ved 

gennemgang af virksomhedens interne kontroller, hvorved revisor har mulighed for at identificere 

forskellige risikogrupper. Det ses blandt andet hos de store revisionshuse, at revisorer specialiserer 

sig indenfor diverse kundesegmenter. Et kundesegment kan være banksektoren, imens et andet kan 

være børsnoterede produktionskunder. Kendskabet til kundens kontekst er med til at identificere 

kundernes forskelle og ligheder, hvilket kan være med til at klarlægge relevante love og andre 

standarder, som anvendes specifikt til det enkelte segment. ISA 315 er udarbejdet af Foreningen for 

Statsautoriserede revisorer, og den opstiller en guideline for, hvordan revisor opnår kendskabet til 

virksomheden. Et øget kendskab til virksomheder og derved specifikke brancher anvendes 

ligeledes, når partnere og medarbejder blandt The Big 4 ønsker at profilere sig i håbet om at skaffe 

en ny kunde til virksomheden. Vi har observeret, at revisionshusene kigger indad for at finde den 

rette partner med det rette branchefokus, når der skal gives tilbud på en større kunde eller lignende. 

Dette fremgår yderligere af for eksempel PwC’s hjemmeside, hvoraf man blandt andet kan læse: 

”Vi trækker på en bred vifte af kompetencer 

Vores videnmedarbejdere inden for energi og forsyning besidder en række spidskompetencer inden for de forskellige 

branche- og fagområder. Gruppen er sammensat af partnere og medarbejdere med revisionsmæssig baggrund. Dertil 

kommer medarbejdere bl.a. med speciale inden for skat, moms og afgifter, IT, økonomistyring, offentlig og kommunal 

virksomhed.” 

(PwC 2012, http://www.pwc.dk/da/energi/index.jhtml) 
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Det virker dermed til, at "branchekyndighed" af revisionshusene opfattes som en vigtig 

konkurrenceparameter. Revisionshusenes øgede fokus på "branchekyndighed" vurderer vi som 

værende en indikation på revisionshusenes forsøg på at opfylde endnu et af aktionærernes og 

bestyrelsernes kvalitetskrav. 

 

"Personligt engagement" som kvalitetsdimension prioriterer revisor på niveau med journalister, og 

aktionærer. Det bemærkes, at ingen af de tre teoretikere har fokuseret på denne kvalitetsdimension, 

og det er kun direktører, som prioriterer personligt engagement højere end revisorerne. Det er 

ligeledes vores vurdering, at revisors personlige engagement i virksomheden mest er en vigtig 

kvalitetsdimension for direktørerne. Dette kan skyldes, at revisors personlige engagement i 

virksomheden i mange tilfælde vil give ledelsen en kyndig sparringspartner at vende eventuelle 

problemstillinger med. Det er vores vurdering, at så længe "personligt engagement" ikke udelukker, 

at revisor kan være "uafhængig", da er revisors prioritering af denne kvalitetsdimension dækkende i 

forhold til de andre interessenters behov. 

 

"Åbenhed overfor aktionærer og kreditorer" er den eneste kvalitetsdimension, som både er 

nedprioriteret af revisorer ifølge undersøgelsen, samt som ikke er omtalt af de tre teoretikere. Dette, 

vurderer vi, kan skyldes, at revisors primære og til tider komplekse arbejde ligger forud for, at selve 

regnskabet udarbejdes. Revisor vil således inden regnskabet udarbejdes have opnået overbevisning 

for de enkelte regnskabsposter i regnskabet, og revisor mangler dermed kun at gennemgå 

oplysningskravene. Det fremgår af edderkoppediagrammet, at både direktører og især aktionærer og 

journalister tillægger "åbenhed" væsentlige større vægt end revisorerne. Det er ikke overraskende, 

at aktionærer og journalister prioriter kvalitetsdimension "åbenhed" højt, da revideret materiale som 

årsregnskabet er ment til at være deres mest troværdige informationskilde. Det, at aktionæren 

prioriterer "åbenhed" i mindre grad end journalisten, vurderes primært at kunne skyldes, at det er i 

aktionærens egeninteresse at skjule virksomhedens konkurrencefordele overfor konkurrenter. Visse 

økonomiske data ville kunne udnyttes af konkurrenter, hvorfor det er en svær balance, i hvor stor 

grad selskabet skal oplyse gennem årsregnskabet. Mindstekravene til oplysningspligten i forhold til 

det eksterne regnskab er af samme grund nævnt i de internationale regnskabsstandarder. Det er 

vores opfattelse, at flere virksomheder vælger kun at opfylde mindstekravene i forhold til IFRS.  

 

I denne kandidatafhandling er "åbenhed" interessant i forhold til en vurdering af, om aktionærens 

beslutningsgrundlag i forhold til nedskrivningstest er sikret tilstrækkeligt gennem revisors arbejde 
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og de i IAS 36 nævnte oplysningsmindstekrav. Oplysningskravene fremgår blandt andet af IFRS, 

hvilket for eksempel ses af følgende udsnit af den uafhængige revisors påtegning for B&O’s 

koncernregnskabet 2010/11: 

 
”Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som er godkendt 

af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.”  

(Bang & Olufsen A/S koncernen, årsrapport 2010/11, s. 51) 

 

Revisor og ledelsen tager, således sit udgangspunkt i, at mindstekravene fra IFRS og danske 

oplysningskrav for børsnoterede selskaber og ikke direkte i regnskabsbrugers behov for åbenhed. 

Det er derfor ikke sikkert, at regnskabsbrugers behov for oplysninger bliver tilfredsstillet 

tilstrækkeligt, såfremt IFRS ikke opfylder regnskabsbrugers forventningerne. Problematikken 

fremgår i en undersøgelse af værdien af årsrapporten lavet af PwC og CBS i 2011. I undersøgelsen 

ses det, at regnskabsbruger og virksomhederne generelt er tilfredse med IFRS. Dog er 38,8 % af 

virksomhederne utilfredse med IFRS, og 30 % af brugerne ved ikke, om de er tilfredse med IFRS. 

 

 
Figur 7-4 - Generel tilfredshed med IFRS (Steffensen, 2011, s. 35) 

 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt det er muligt for revisor og ledelse, at sikre tilfredsstillelsen af 

regnskabsbrugers behov for "åbenhed" udover de i IFRS nævnte krav. Om dette skriver Henrik 

Steffensen, leder af PwC’s regnskabsfaglige afdeling i Danmark, i en artikel om en undersøgelse 

om værdien af årsrapporten følgende: 

 

”Det er vores vurdering, at der i praksis ikke findes noget realistisk alternativ til IFRS som grundlag for børsnoterede 

virksomheders regnskabsaflæggelse. IFRS er således det regnskabssprog, som gælder for børsnoterede virksomheder i 

hele EU-/EØS-området, og som også er på vej i mange andre lande og regioner i verden, herunder inden for få år også 

i USA.” 

(Steffensen, PwC, 2011, s.36) 
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IFRS betragtes således af Henrik Steffensen, som værende den tilstrækkelige nutidige løsning om 

end ikke den fuldstændige og optimale løsning for regnskabsbruger. Det fremgår af undersøgelsen 

jf. Figur 1-2, at børsnoterede selskabers brugere (Investorer, långivere og analytikere) vægter 

årsrapporten, som værende den vigtigste informationskilde, som de anvender. Det er således vigtigt, 

at årsrapporten bliver skrevet i et regnskabssprog, som regnskabsbruger forstår, så han kan træffe de 

rigtige beslutninger på baggrund heraf. Det er ligeledes vigtigt, at årsrapporten indeholder de 

oplysninger, som regnskabsbruger efterspørger. Eksempelvis viser undersøgelsen fra PwC, at 

regnskabsbruger i forhold til regnskabsaflægger ligger større vægt på anvendelsen af noteapparatet 

jf. Figur 7-5. I figuren vises i venstre side regnskabsaflæggers prioriteringer, mens 

regnskabsbrugers prioriteringer vises i højre side.  

  

 
Figur 7-5 - Selskabers og regnskabsbrugers prioritering af bestanddele i årsrapporten (Steffensen, 2011, s. 32) 

 

Det kunne derved være interessant, såfremt selskaberne fremtidig lægger større vægt på 

noteapparatet, hvori forudsætningerne for nedskrivningstests blandt andet fremgår.  

 

Dimensionen "kritisk overfor revidenten" prioriterer revisor næstlavest kun overgået af direktøren, 

som er den revisor skal være kritisk overfor. Blandt de anvendte teoretikerne er det kun Houck, der 

mener, at en direkte kritisk stillingstagen i forhold til den reviderede altid er nødvendig, for at 

revisor kan udføre sit arbejde tilfredsstillende. M&S har en mere moderat tilgang, som det fremgår 

af afsnit 5.2.1.2. Revisors tilgang er ifølge M&S, at der ikke behøver at være nogle 

interessekonflikter, indtil det modsatte er bevist. Det kan diskuteres, om Limpergs maxime ligger et 

sted i mellem Houck og M&S, selv om kvalitetsdimensionen "kritisk overfor revidenten" ikke er at 

finde direkte i Limpergs artikel. Limpergs maxime afhænger, som nævnt i afsnit 5.1.1 af den 

funktion revisor opfylder i samfundet, og kvalitetsdimensionerne kan således variere ud fra 

faktorerne sted, tid og ændringer i samfundets forventninger. Limperg kunne derfor meget vel have 
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opfattet kvalitetsdimensionerne "Kritisk overfor revidenten" og "Branchekyndighed" som værende 

nødvendig, hvis hans artikel var skrevet i 2011. Som det fremgår af edderkoppediagrammet, og som 

Houck indikerer, er der sket en udvikling i samfundets behov til revisors funktion. Det er ifølge 

Limperg nødvendigt, at revisor enten opfylder den nye kvalitetsdimension eller melder klart ud til 

samfundet, at revisors funktion ikke dækker den nye kvalitetsdimension. Det vil derefter være op til 

samfundet at overveje, om revisors funktion stadig dækker deres samlede behov tilstrækkeligt, eller 

om funktionen skal nedlægges. Det er vores vurdering, at for at revisors funktion skal bestå, er 

revisor nødt til at påtage sig dækningen af denne kvalitetsdimension i den grad, det er muligt. Vi vil 

derfor videre i kandidatafhandlingen forholde os til, hvorvidt IAS 36 ligger op til opfyldelsen af 

kvalitetsdimensionerne. Det er kun gældende for dimensionerne "Kritisk overfor revidenten", 

"Branchekyndighed" og "Åbenhed overfor aktionærer og kreditorer", at revisor har prioriteret 

dimensionerne lavt i forhold til de andre respondenter. Dette kan give anledning til nye 

overvejelser. Såfremt forventningerne til kvalitet skulle opstilles med udgangspunkt i lægmand, den 

almene regnskabsbruger og muligvise aktionærer, da burde revisor overveje at ændre fokus i 

revisionsydelsen, således at den i højere grad matcher forventningerne om en større grad af kritisk 

stillingstagen, åbenhed og branchekyndighed.  

 

Vi vil i det følgende afsnit beskrive og analyse på indhold og problematikker i henhold til 

nedskrivningstest jf. IAS 36. Vi vil derefter sammenholde ovenfor fundne kvalitetsdimensioner med 

indholdet i IAS 36.  
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8 IASB’S BEGREBSRAMME OG IAS 36’S PLACERING I FORHOLD TIL BEGREBSRAMMEN. 

Det er IASB3 (International Accounting Standards Board) som udarbejder de internationale 

vejledninger indenfor regnskabsområdet. IASB har i den forbindelse udarbejdet en begrebsramme 

for udarbejdelsen og aflæggelsen af årsrapporter. Begrebsrammen har et højt niveau af kodificering 

og et højt abstraktionsniveau, og udgør i vid udstrækning rammen indenfor hvilke de nye 

regnskabsstandarder, og ændringer til de eksisterende regnskabsstandarder udarbejdes. 

Begrebsrammen er derudover et hjælpeværktøj til udarbejdelsen af nationale regnskabsstandarder, 

samt for regnskabsaflægger, regnskabsbruger og revisor. Det skal dog bemærkes, at begrebsrammen 

ikke er godkendt af EU, og den er derved ikke en del af de godkendte IFRS-standarder for EU-

virksomheder, men den er blot et hjælpeværktøj (Fedders et al., 2008, s. 99). Begrebsrammen er 

således ikke bindende for virksomhederne, såfremt der er tilstrækkelig og egnet regulering indenfor 

de forskellige regnskabsområder. Såfremt regnskabsstandarderne er mangelfulde forventes det dog, 

at begrebsrammen anvendes, hvorved at begrebsrammens relevans pointeres.  

Danmark følger i vid udstrækning IASB’s begrebsramme, og en assimilering af den danske 

Årsregnskabslov (ÅRL), og de danske regnskabsstandarder sker løbende i et forsøg på øget 

homogenitet/konsistens i udarbejdet årsrapporter. Det skal bemærkes, at bilag 1 i ÅRL praktisk talt 

indeholder IASBs begrebsrammes definitioner, hvorved regnskaber aflagt efter ÅRL ud fra dansk 

lov praktisk talt skal opfylde IASBs begrebsramme i modsætning til regnskaber aflagt efter IFRS 

(Fedders et al., 2008, side 109). 

I Danmark er det vedtaget, at børsnoterede selskaber skal aflægge regnskab ud fra de internationale 

regnskabsstandarder, og det er valgfrit for andre typer af selskaber. IAS 36 anvendes dog analogt 

for flere selskaber, som aflægger regnskab ud fra ÅRL. Dette gør sig gældende, siden ÅRL 

umiddelbart ikke er lig så detaljeret som IAS 36 på dette område. IASB’s begrebsramme 

gennemgås i det efterfølgende afsnit med fokus på de for IAS 36 relevante områder/begreber. 

Ifølge IASB’s begrebsramme består interessenterne for regnskabsaflæggelsen af investorer, 

långivere, leverandører, kunder, medarbejdere, myndigheder og offentligheden, herunder 

journalisterne. Såfremt regnskabsaflægger skal tilfredsstille samtlige interessenter ville 

regnskabsaflæggelsen blive meget ressourcekrævende og omkostningstung. Begrebsrammen 

                                                 
3 Oprindeligt blev begrebsrammen udarbejdet af IASC International Accounting Standards Committee, som 1. april 
2001 blev erstattet af IASB, hvorfor IASB er den tidssvarende udarbejder af de internationale vejledninger indenfor 
regnskabsområdet. 
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fokuserer derfor på, at såfremt investors informationsbehov er opfyldt, og da investor umiddelbart 

har investeret kapital i virksomheden og påtaget sig risici forbundet med ejerskabet, er 

regnskabsoplysningerne tilstrækkelige, såfremt de generelt opfylder investors behov for at kunne 

træffe saglige beslutninger. Finansiel rapportering efter begrebsrammen er således at informere 

regnskabsbruger om virksomhedens finansielle position og eventuelle ændringer i virksomhedens 

finansielle position i forhold til tidligere perioder. De to grundlæggende forudsætninger i 

begrebsrammen er "Periodiseringsprincippet" og "Going Concern forudsætningen". 

Periodiseringsprincippet foreskriver, at transaktioner, begivenheder og ændringer skal indregnes i 

resultatopgørelsen og i balancen, når de indtræffer og derved ikke nødvendigvist i den samme 

periode, som betalingstidspunktet forekommer (Fedders et al, 2008, s. 100). Going Concern 

forudsætningen forudsætter, at virksomheden vil kunne fortsætte sin drift i en overskuelig fremtid, 

hvilket normalt er et år fra balancedagen jf. ISA 570.  

I forhold til IAS 36 er begge begreber relevante. Periodiseringsprincippet stiller krav til, at 

ændringer indregnes i regnskabet. Dette kunne eksempelvis være i en situation, hvor et aktiv ikke 

længere skaber de fornødne pengestrømme, og hvor en nedskrivning af aktivets regnskabsmæssige 

værdi derfor vil være nødvendig. Yderligere er going concern forudsætningen interessant og 

relevant, da de fleste aktiver og forpligtigelser under forudsætning om going concern opgøres 

fremadrettet. I praksis vil det betyde, at en lang række aktiver måtte nedskrives, såfremt going 

concern forudsætningen ikke er gældende, og de fremtidige pengestrømme, som aktiverne normalt 

ville genere, ville ikke længere eksistere. I et selskab, hvor going concern forudsætningen ikke er 

opfyldt, skal aktiverne som udgangspunkt opgøres til realisationsværdi. Realisationsværdien vil 

som ofte være lavere end genindvindingsværdien. Dette gør sig gældende, da selskabet ikke kan 

vælge at realisere aktiverne på det mest gunstige tidspunkt, hvilket alt andet lige vil påvirke 

realisations-/salgsprisen negativt. I vores kandidatafhandling vil der ved fokus på IAS 36 være 

fokus på selskaber, hvor going concern forudsætningen er opfyldt. 

 

Der fremgår af begrebsrammen vigtige regnskabsmæssige definitioner af for eksempel aktiver, 

forpligtigelser og egenkapital. Definitionen af et aktiv er i denne forbindelse relevant for 

gennemgangen af IAS 36, da denne definition karakteriserer de elementer, som har indflydelse på 

nedskrivningstest foretaget efter IAS 36. Definitionen for et aktiv lyder: 

 ”Et aktiv er defineret som en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra 

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde selskabet, jf. Begrebsrammen afsnit 49, litra a”  

(Fedders et al., 2008, s. 102).  
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Der er særligt fokus på den usikkerhed, der er forbundet med de fremtidige økonomiske fordele, 

som vil tilflyde virksomheden ved det kontrollerede aktiv. Idet en økonomisk krise bliver 

konstateret, og virksomhedens kontekst derved er blevet ændret, vil det betyde, at der kan 

fremkomme én til flere indikationer på fald i aktivets fremtidige pengestrømme. Såfremt 

pengestrømmene fra aktivet ikke overstiger aktivets afskrivninger, vil der alt andet lige ikke 

længere være tale om et aktiv, da der ikke længere tilflyder fremtidige økonomiske fordele til 

virksomheden. Aktivet vil derved i stedet for opfylde begrebsrammens definition på en omkostning, 

som ifølge periodiseringsprincippet skal føres i resultatopgørelsen, da virksomheden har konstateret 

et tab i indeværende periode. Ovenstående er essensen af IAS 36, og som, vi vurderer, bliver mere 

relevant i forbindelse med en økonomisk krise.  
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9 IAS 36 – IMPAIRMENT OF ASSETS 

IAS 36 er IASB’s internationale regnskabsvejledning for behandling af nedskrivningstests for 

materielle og immaterielle anlægsaktiver. Vi finder det særligt relevant at fokusere på 

nedskrivningstest set i forhold til kvaliteten af regnskaber under en økonomisk krise. Dette gør sig 

blandt andet gældende, siden nedskrivninger kan medføre væsentlige beløbsmæssige ændringer i 

regnskaber, hvilket derfor kan have stor indflydelse på regnskabsbrugers økonomiske 

beslutningstagen. For at højne kvaliteten af regnskabet er det derfor vigtigt, at både 

regnskabsaflægger og revisor har et indgående kendskab til IAS 36 samt til konsekvenserne ved 

dets anvendelse. Vi finder det mindst lig så væsentligt at kende til konsekvenserne ved eventuelt at 

ignorere IAS 36 ved regnskabsaflæggelsen samt revisionen heraf.  

9.1 IAS 36 OG DETS ANVENDELSESOMRÅDE 

IAS 36 omhandler nedskrivning af visse materielle og immaterielle anlægsaktiver. Standardens 

anvendelsesområde inkluderer følgende regnskabsposter: 

•  Materielle anlægsaktiver 

•  Immaterielle anlægsaktiver 

•  Goodwill 

•  Kapitalandele i associerede virksomheder 

•  Kapitalandele i joint ventures uanset om disse måles til indre værdi eller pro rata konsolideres 

•  Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets regnskab, når de måles til kostpris. 

(Fedders et al., 2008, s. 594) 

 

Omvendt Fedders et al. nævner IAS 36.2 positivt de regnskabsposter, som ikke er omfattet af IAS 

36. IAS 36 kan derved anvendes på alle typer anlægsaktiver, som ikke er listet i det følgende: 

j) varebeholdninger (jf. IAS 2 Varebeholdninger) 

k) aktiver hidrørende fra entreprisekontrakter (jf. IAS 11 Entreprisekontrakter) 

l) udskudte skatteaktiver (jf. IAS 12 Indkomstskatter) 

m) aktiver, som hidrører fra personaleydelser (jf. IAS 19 Personaleydelser) 

n) finansielle aktiver, som er omfattet af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, 

o) investeringsejendomme, som måles til dagsværdi (jf. IAS 40 Investeringsejendomme) 

p) biologiske aktiver tilknyttet landbrugsaktiviteter, som måles til dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger 

(jf. IAS 41 Landbrug), 

q) udskudte anskaffelsesomkostninger og immaterielle aktiver hidrørende fra en forsikringsgivers kontraktlige ret 

i henhold til forsikringskontrakter, som er omfattet af IFRS 4 Forsikringskontrakter, og 
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r) anlægsaktiver (eller afståelsesgrupper), som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg i 

overensstemmelse med IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte 

aktiviteter. 

 

(IFRS, IAS 36.2) 

9.2 INDIKATIONER PÅ ET NEDSKRIVNINGSBEHOV  

Udførselen af nedskrivningstest er alt andet lige både en ressourcekrævende, tidskrævende og 

kompliceret proces. Som følge af dette skal der jf. IAS 36 som udgangspunkt kun foretages 

nedskrivningstests, såfremt nogle af de i afsnit 9.2 nævnte indikationer for nedskrivningsbehov er 

tilstede. Vurderingen af mulige indikatorer indeholder alt andet lige et ledelsesmæssigt skøn, hvilket 

medfører, at der reelt kan være forskel i to ellers identiske selskaber, om hvorvidt der bør 

udarbejdes en nedskrivningstest eller ej. Dette er et usikkerhedsmoment, som kan influere på det 

retvisende billede, siden det retvisende billede alt andet lige lægger vægt på ensartethed og 

gennemskuelighed.  

 

Der er som undtagelse til hovedreglen visse typer aktiver, som jf. IAS 36 mindst én gang årligt skal 

testes for nedskrivning. Dette gør sig gældende for immaterielle aktiver med ubestemmelige 

brugstider (herunder goodwill) og immaterielle aktiver under udvikling, hvilket er uanset, om der er 

fundet indikationer på værdiforringelse eller ej. Kravet hertil er, at nedskrivningstesten foretages én 

gang årligt. Tidspunktet bør være det samme tidspunkt hvert år, hvilket er til for at sikre en vis form 

for konsistens. Denne praksis sikrer, at sammenligningsgrundlaget i høj grad bør være ens hvert år. 

Nedskrivningstesten udføres med udgangspunkt i et øjebliksbillede. Vi har blandt andet kva vores 

studie vedrørende økonomiske kriser observeret, at selskabers kontekst samt herunder 

fremtidsudsigter hurtigt kan ændre sig. Dette medfører alt andet lige, at såfremt nedskrivningstesten 

hvert år udføres i august, imens balancedagen for årsrapporten er den 31. december, så findes der et 

gab behæftet med usikkerhed. Forholdene i et selskab behøver nødvendigvis ikke at være de samme 

i august som i december, hvorfor forholdene og indikationerne bør revurderes løbende op til 

balancedagen. Såfremt forholdene ikke løbende revurderes, kan dette have en effekt på resultatet af 

nedskrivningstesten og derved den værdi, som aktivet føres til i årsregnskabet.  

 

Selvom stillingstagen til foretagelse af nedskrivningstests i nogle tilfælde indebærer en øget grad af 

subjektivitet, så definerer IAS 36 en række indikatorer, som selskaberne som minimum skal tage 

højde for. Ledelsen skal som minimum tage stilling til de forskellige interne og eksterne 
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informationer, som det vurderes, at virksomheden normalt har til rådighed. De eksterne og interne 

informationer, som virksomhederne som et minimum skal anvende, er oplistet i IAS 36.12 og IAS 

36.14, og de diskuteres i de efterfølgende to afsnit i forhold til deres relevans under en økonomisk 

krise. 

9.2.1 Eksterne indikationer 

Følgende eksterne informationer skal vurderes af virksomheden ifølge IAS 36.12: 

A. aktivets markedsværdi er i regnskabsåret faldet væsentligt mere end det fald, som må forventes med tiden eller 

som følge af normal anvendelse 

 

B. væsentlige ændringer, som har påvirket virksomheden negativt, er sket i regnskabsåret eller vil ske inden for 

en overskuelig fremtid i de teknologiske, markedsmæssige, økonomiske eller juridiske rammer for 

virksomhedens aktiviteter eller på det marked, hvor aktivet anvendes 

 

C. markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget i regnskabsåret, og det er sandsynligt, at disse 

stigninger vil påvirke den diskonteringssats, der er anvendt ved beregningen af aktivets nytteværdi, og 

reducere aktivets genindvindingsværdi væsentligt 

 

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

 

(IFRS, IAS 36.12) 

 

Vi vurderer, at samtlige af de listede ovenstående eksterne indikationer vil være relevante i 

forbindelse med nedskrivning i en økonomisk krisetid. Det kan endvidere diskuteres, om de 

eksterne indikationer vil have en forstærkende effekt under en økonomisk krise.  

 

Vi har kva vores studie vedrørende effekten af økonomiske kriser observeret, at efterspørgslen 

påvirkes negativt, hvilket blandt andet skyldes en faldende købelyst eller risikovillighed. Den 

faldende efterspørgsel kan under en økonomisk krise også blot skyldes, at selskaberne ingen likvide 

midler har til at erhverve sig nye aktiver for. I begge tilfælde vil en faldende markedsværdi for 

selskabers aktiver kunne være med til at påvirke udfaldet af nedskrivningstesten. Dette såfremt 

markedsværdien ligger højere end kapitalværdien, og hvor den samtidig er forskellig fra den 

bogførte værdi. Denne indikation er til dels forskellig fra punkt b, siden der godt kan være 

indikationer på værdiforringelse, selvom aktivets produkter fortsat kan afsættes. Såfremt aktivet er 
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svært omsætteligt, så vil det ud fra en isoleret markedsværdi betragtning eventuelt skulle 

nedskrives.  

 

I punkt b jf. ovenstående vurderer vi, at der særligt vil være fokus på de markedsmæssige og de 

økonomiske indikatorer i forbindelse med en økonomisk krise. Dog kan de teknologiske og 

juridiske indikatorer godt blive foranlediget af en økonomisk krise, men de vurderes at være mindre 

påvirkelige. Vi vurderer, at markedet ved en økonomisk krise er særlig påvirkeligt, hvilket kan 

medføre hurtige ændringer i trends indenfor mange forskellige brancher. De økonomiske rammer 

for selskaberne spiller en måske endnu vigtigere rolle. Vi har observeret under den nuværende 

økonomiske krise, at flere selskaber har haft udfordringer i forbindelse med 

finansieringsmuligheder. Bankerne har grundet en bred usikkerhed i markedet været noget mere 

forsigtige med hensyn til at låne selskaberne penge. Selskabernes aktiver skal som oftest have 

brændstof i form af likvide midler, for at kunne producere et output. Såfremt selskaberne ikke opnår 

samme kreditrammer etc., så kan det resultere i, at selskabernes aktiver ikke vil kunne producere 

samme output fremtidigt, hvilket vil øge indikationerne for værdiforringelse af aktiverne. 

 

I forbindelse med ændringen af de økonomiske rammer kan der ligeledes opstå et Going Concern 

issue, siden selskabets budgetter som udgangspunkt er fremlagt ud fra, at Going Concern 

forudsætningen er opfyldt. Going Concern issuet har vi ligeledes omtalt i afsnit 8. Såfremt selskabet 

ikke er i stand til at betale sine kreditorer og derved finansiere sine kortfristede gældsforpligtelser, 

er selskabet i fare for at blive erklæret konkurs eller lignende. Det bemærkes dog, at et selskab, hvor 

Going Concern forudsætningen ikke er opfyldt, som udgangspunkt vil aflægge et regnskab, hvor 

balanceposterne er opgjort til realisationsværdier. Det kan dog tænkes, at selskabets 

omsætningsaktiver overstiger dets kortfristede gældsforpligtelser, men at selskabet alligevel ikke 

har råd til at foretage de fornødne indkøb, som skal anvendes i produktionen.  

 

Markedsrenten er positivt påvirket af National Bankens rentesatser i forbindelse med den 

økonomiske krise i 2008-11. Markedsrenten har været nedadgående i Danmark, hvilket har været et 

forsøg på at stimulere væksten. For eksempel har markedsrenten i Danmark i det meste af 2009 til 

medio 2011 ligget historisk lavt ved et renteniveau på mellem 1 og 2 % på udlånsrenten4. Alt andet 

lige vil faldet i nationalbankens officielle rentesatser dermed medføre, at markedsrenterne isoleret 

set ikke indikerer et nedskrivningsbehov. Risici på de specifikke markeder i form af fald i 

                                                 
4 http://www.nationalbanken.dk/dndk/minfo.nsf/officialrates.html!openview&type=rt3 
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efterspørgsel, konkurser blandt debitorer og vigtige leverandører kan dog medføre rentestigninger, 

grundet den øget risici markedet er udsat for. Markedsrenten kan derfor ikke udelukkes som 

værende indikator for et muligt nedskrivningsbehov i forbindelse med nedskrivningstesten i 

økonomiske krisetider. Problemstillingen vedrørende den markedsbaserede rente diskuteres 

yderligere i afsnit 9.3.3 i forhold til opgørelsen af kapitalværdien. 

9.2.2 Interne indikationer 

IAS 36.12 nævner ligeledes følgende interne indikatorer, som virksomheden skal foretage deres 

vurdering ud fra, som  minimum:  

 

E. der foreligger dokumentation for ukurans eller fysisk skade på et aktiv 

 

F. væsentlige ændringer, som påvirker virksomheden negativt, er sket i regnskabsåret eller forventes at ske inden 

for en overskuelig fremtid, i det omfang eller i forhold til den måde, hvorpå aktivet anvendes eller forventes 

anvendt. Disse ændringer omfatter manglende udnyttelse af et aktiv, planer for ophør eller omstrukturering af 

den aktivitet, aktivet tilhører, eller planer om afhændelse af aktivet før det hidtidige forventede tidspunkt, og 

revurdering af et aktivs brugstid som begrænset i stedet for uendelig(1) 

 

G. der foreligger dokumentation fra den interne rapportering, som indikerer, at aktivets ydeevne er eller vil blive 

lavere end forventet. 

 

Udbytte fra en dattervirksomhed, fælles kontrolleret virksomhed eller associeret virksomhed 

 

H. ved investering i en dattervirksomhed, fælles kontrolleret virksomhed eller associeret virksomhed indregner 

investoren investeringsudbyttet, og det dokumenteres, at: 

 

i. investeringens regnskabsmæssige værdi i det separate årsregnskab overstiger den regnskabsmæssige 

værdi i koncernregnskabet af nettoaktiverne i den virksomhed, der er investeret i, herunder den 

tilknyttede goodwill, eller at 

ii. udbyttet overstiger dattervirksomhedens, den fælles kontrollerede virksomheds eller den associerede 

virksomheds samlede totalindkomst i den periode, hvor udbyttet deklareres. 

 

(IFRS, IAS 36.12) 

 

Blandt de nævnte interne indikatorer er de i punkt f, g og h mest relevante, da fysiske skader eller 

ukurans på et aktiv ikke umiddelbart vurderes yderligere påvirket af, hvorvidt der er tale om en 

økonomisk krise eller ej. For at punkt e skulle blive mere relevant i forbindelse med en økonomisk 
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krise vil yderligere faktorer som for eksempel demonstrationerne i Grækenland i Oktober 2011 

være gældende. Under demonstrationerne er der sket fysisk skade på aktiver i de områder, hvor 

demonstrationerne har fundet sted. En økonomisk krise kan dog grundet blandt andet den faldende 

efterspørgsel på markedet resultere i manglende udnyttelse af et eller flere aktiver, fremskynde salg 

eller ophør af et aktiv eller ændre virksomhedens processer, som aktivet anvendes i. Ændringen i 

processerne kan under en økonomisk krise for eksempel skyldes, at virksomheden overgår til en 

strategi fokuseret på omkostningsreduktion, som respons på markedets faldende efterspørgsel. 

Indikationer som fald i produktion, ændringer i processer etc. bør ligeledes kunne observeres i den 

interne rapportering i form af bestyrelsesmødereferater, og budgetopfølgningerne, hvoraf det bør 

fremgå, såfremt aktivet ikke har præsteret som forventet. 

 

Vi vurderer, at der for at opnå et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens interne indikationer på 

værdiforringelse kræves et omfattende kendskab til virksomheden (KTV). Regnskabsaflægger vil 

som oftest have et indgående kendskab til virksomheden, men det kan tænkes, at 

regnskabsafdelingen i nogle tilfælde er afskåret fra virksomhedens faktiske drift og dertilhørende 

økonomiske forhold. Regnskabsaflægger og herunder regnskabsafdelingen er derfor nødt til at være 

opdaterede, således at de har de optimale forudsætninger for gennemførelsen af en retvisende 

nedskrivningstest.  

 

Revisor har omvendt regnskabsaflægger en ekstern rolle, hvorfor det med rimelighed kan antages, 

at revisor ikke har den samme adgang til information. Revisor må dog alligevel efter bedste evne 

forsøge at udfordre regnskabsaflægger på de forudsætninger, som denne har anvendt i forbindelse 

med nedskrivningstesten. Revisor har ved den igangværende revision, tidligere revisioner, 

bestyrelsesmødereferater etc. haft mulighed for at blive bekendt med interne indikationer, som skal 

anvendes i denne forbindelse. Revisor skal i forbindelse med sin udfordring ligeledes stille 

spørgsmål, således at revisors kendskab til interne indikationer tilnærmer sig regnskabsaflæggers 

vidensniveau.  

 

Vi vurderer, at det, at både revisor og regnskabsaflægger tager stilling til interne som eksterne 

faktorer, er med til at højne kvaliteten af nedskrivningstesten og derved værdien for 

regnskabsbruger. Forudsætningerne til brug for nedskrivningstesten er som ofte komplekse, hvorfor 

vi finder det særligt positivt, at regnskabsaflægger og revisor har mulighed for at udfordre hinanden. 

Dialog kan som i andre henseender udvide personers paradigme tankegang, og vi finder det på 
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denne baggrund som værende en fornuftigt opsætning alt andet lige, hvad angår revisors rolle. 

Dermed ikke sagt, at vurderingen af interne og eksterne faktorer ikke kan give anledning til 

udfordringer med hensyn til værdiansættelsen.  

 

I afsnittet vedrørende kvalitetsdimensionerne jf. afsnit 7 fremgår det, at regnskabsaflægger og 

revisor ikke prioriterer branchekyndighed i lig så høj grad som regnskabsbruger. Vi finder dog, at 

såfremt revisor og regnskabsaflægger ikke er branchekyndige, vil de få svært ved at opfylde 

mindstekravene i IAS 36.12. Revisor og regnskabsaflægger skal for at kunne opfylde 

mindstekravene i IAS 36 opbygge et væsentligt kendskab til eksterne og interne faktorer i forhold 

til det respektive selskab. Det må dermed konkluderes, at IAS 36 på dette punkt i tilstrækkelig grad 

opfylder regnskabsbrugers kvalitetsdimension for branchekyndighed.  

9.2.3 Typer af dokumentation fra den interne rapportering  

Det er muligt for såvel regnskabsaflægger som revisor at indhente information til brug for 

nedskrivningstesten via de allerede udarbejde interne rapporter. I IAS 36.14 fremhæves følgende 

former for dokumentation fra den interne rapportering, som kan indikere om et aktiv eventuelt er 

værdiforringet.  

 

”a) pengestrømme til aktivets anskaffelse eller efterfølgende likviditetsbehov til dets drift eller vedligeholdelse, som er 

væsentligt højere end oprindelig budgetteret 

b) faktiske nettopengestrømme eller driftsresultat fra aktivet, som er væsentligt lavere end budgetteret 

c) et væsentligt fald i budgetterede nettopengestrømme eller driftsresultat eller en væsentlig stigning i budgetterede tab 

fra aktivet, eller 

d) driftstab eller nettopengestrømme fra virksomheden vedrørende aktivet, når beløbene for det aktuelle regnskabsår 

sammendrages med budgetterede beløb for kommende regnskabsår.”  

 

(IFRS, IAS 36.14) 

 

Dokumentationen består derved primært af budgetter, og pengestrømsopgørelser for aktivet, hvoraf 

det kan identificeres, hvorvidt de estimerede indtægter og omkostninger til tab, drift og 

vedligeholdelse stemmer overens med de faktiske indtægter og omkostninger for aktivet registeret i 

økonomisystemet. Betragtningen foretages yderligere i forhold til kommende års budgetterede 

beløb, hvorfor dette ligeledes er relevant for vurderingen af, hvorvidt der er indikationer for et 

nedskrivningsbehov, hvilket vi kommer nærmere ind på i afsnit 9.4. 
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9.2.4 Regnskabsmæssigt skøn ved identifikation af nedskrivningsbehov 

Jf. ovenfor beskrevet i afsnit 9.2 så skal ledelsen vurdere, om hvorvidt der er identifikationer på et 

nedskrivningsbehov eller ej. IAS 36 sætter nogle minimumskrav for, hvad ledelsen som minimum 

skal inddrage i sin vurdering, hvilket dog ikke ændrer på, at der fortsat er tale om en vurdering 

indeholdende et regnskabsmæssigt skøn. Et regnskabsmæssigt skøn er alt andet lige forbundet med 

en grad af usikkerhed og nogen subjektivitet. To forskellige ledelser vil principielt kunne træffe to 

forskellige beslutninger, selvom de træffes på baggrund af samme informative interne og eksterne 

faktorer. Vi vurderer i forlængelse heraf, at der er en risiko for, at aktiver med et faktisk 

nedskrivningsbehov kan risikere ikke at blive testet.  

 

Det er ledelsen, som er ansvarlige for regnskabet, hvorfor det er deres skøn, som umiddelbart 

anvendes. Dog er det revisors opgave at stille sig kritisk overfor ledelsen vurdering. Såfremt revisor 

ikke er enig i ledelsens vurderings af identifikationer for nedskrivningsbehov, skal revisor bemærke 

dette overfor ledelsen. I praksis vil ledelsen i sådan en situation formentlig foretage 

nedskrivningstesten for at tilfredsstille revisor. Såfremt ledelsen ikke foretager testen, selvom 

revisor opfordrer hertil, skal revisor vurdere, om dette kommer til at få indflydelse for revisors 

uafhængige revisorpåtegning. Såfremt revisor mener, at der er et væsentligt nedskrivningsbehov, 

men at ledelsen ikke har taget højde for dette i regnskabet, skal påtegningen som udgangspunkt 

anføres med et forbehold. I forbeholdet vil revisor tage forbehold for værdiansættelsen af aktivet, 

siden revisor ikke er enig i værdiansættelsen heraf. Vi finder det dog komplekst for revisor at 

udfordre det ledelsesmæssige skøn. Selvom revisor skal have et kendskab til den virksomhed, som 

denne reviderer, så kan det være komplekst at tage stilling til identifikationer på et 

nedskrivningsbehov. Aktivet, der skal testes for et eventuelt nedskrivningsbehov kan ligeledes være 

af en særlig kompleks art, hvilket igen stiller store krav til revisor.  

9.3 INDREGNING OG MÅLING IFØLGE IAS 36 

Såfremt gennemgangen af eksterne - såvel som interne faktorer har indikeret, at der muligvis er tale 

om et nedskrivningsbehov, skal nedskrivningstesten udarbejdes. Omvendt skal testen ikke 

udarbejdes, såfremt ledelsen og revisor har vurderet, at der ikke er identifikationer på et 

nedskrivningsbehov. Dog er undtagelsen til dette som ovenfor nævnt immaterielle aktiver med en 

ubestemt brugstid som eksempelvis Goodwill.  
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Generelt foreskriver IAS 36, at der nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end 

den regnskabsmæssige værdi. Såfremt genindvindingsværdien er højere end den regnskabsmæssige 

værdi, er der ikke nogen nedskrivningsproblematik, da den bogførte værdi der kommunikeres til 

regnskabslæser, som et minimum har den værdi, som regnskabslæser oplyses om i regnskabet. 

Nedskrivningsproblematikken bliver til gengæld relevant, når genindvindingsværdien er lavere, 

hvorfor det er nødvendigt at definere, hvad der forstås med genindvindingsværdi: 

 

”Genindvindingsværdien af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed er det højeste af dagsværdien med 

fradrag af salgsomkostninger og nytteværdien.”  

(IFRS, IAS 36.6) 

 

Genindvindingsværdien er derved den højeste af enten en estimeret dagsværdi ved afhændelse af 

aktivet fratrukket eventuelle salgsomkostninger i forbindelse med salget eller nytteværdien (i 

afhandlingen kaldet kapitalværdien), som defineres i IAS 36 som følger: 

 

”Nytteværdi er nutidsværdi af de fremtidige pengestrømme, som forventes at hidrøre fra et aktiv eller en 

pengestrømsfrembringende enhed.” 

(IFRS, IAS 36.6) 

 

Nytteværdien er med andre ord den estimerede værdi, som virksomheden forventer, at aktivet eller 

en gruppe af aktiver kan frembringe gennem sin levetid, såfremt aktivet anvendes i virksomheden.  

 

IAS 36.19 anslår, at det ikke altid er nødvendigt at opgøre både aktivets dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger samt dets kapitalværdi. Såfremt blot en af opgørelserne viser, at denne ligger 

over den regnskabsmæssige værdi, indikerer dette, at der ikke er et nedskrivningsbehov. Såfremt 

situationen er den, at regnskabsværdien ligger over genindvindingsværdien ved enten dagsværdien 

fratrukket salgsomkostninger eller kapitalværdien, vil der umiddelbart skulle foretages en opgørelse 

af både dagsværdien fratrukket salgsomkostninger og kapitalværdien. Dette gør sig gældende, siden 

aktivet skal nedskrives til den højeste værdi af de to alternative størrelse ved fastsættelse af aktivets 

genindvindingsværdi. IAS 36.21 oplyser at i de tilfælde, hvor det er rimeligt at antage, at 

kapitalværdien ikke vil overstige dagsværdien fratrukket salgsomkostninger, er det i orden at 

anvende dagsværdien fratrukket salgsomkostninger uden samtidig at opgøre kapitalværdien. Dette 

kan jf. IAS 36 være i tilfælde, hvor aktivet er tænkt afhændet inden for den nærmeste fremtid. Vi 

vurderer i den forbindelse, at det er vigtigt, at revisor sørger for at sikre, at aktivet nu også er 

tiltænkt afhændet inden for rimelig tid. Dette kan revisor kontrollere ved dialog med kunden samt 
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løbende opfølgning på ledelsens integritet, hvilket ligeledes vurderes af revisor i et historisk 

perspektiv.  

 

Der kan jf. IAS 36.20 være tilfælde, hvor det eksempelvis ikke er muligt at opgøre aktivets 

dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. I sådanne tilfælde anviser IAS 36 til, at kapitalværdien i 

stedet forsøges opgjort og anvendt. Vi antager, at der ved såvel andre betragtninger i henhold til 

IAS 36 skal argumenteres for, hvorfor ledelsen mener, at dagsværdien fratrukket salgsomkostninger 

eksempelvis ikke kan opgøres. Argumentation må vi formode skal underbygges med beviser, 

således at argumentationen opnår en vis grad af objektivitet.  

 

Som ovenfor nævnt skal immaterielle aktiver med uendelig brugstid testes hvert regnskabsår, 

hvilket er uanset, om der er fundet indikationer på nedskrivningsbehov eller ej. Jf. IAS 36.24 kan 

nedskrivningstesten tage udgangspunkt i den seneste detaljerede beregning. IAS 36.24 opstiller dog 

en række forudsætninger herfor, hvilket overordnet beror sig på, at der siden sidste detaljerede 

beregning ikke må have indfundet væsentlige ændringer i de anvendte forudsætninger etc. Vi 

vurderer, at der i forbindelse med en økonomisk krise netop kan være blevet rykket rundt på de 

tidligere anvendte forudsætninger, hvorfor der meget vel kan være behov for, at ledelsen og revisor 

opgør og anvender nyerhvervede forudsætninger. I forbindelse med nedskrivningstest af 

eksempelvis goodwill, kan den økonomiske krise have medvirket til, at et tilkøbt datterselskab ikke 

har kunnet klare konkurrencen i markedet, hvorfor de nu generer underskud, hvilket ligeledes er 

udsigterne de kommende år. Såfremt ledelsen ikke overfor revisor med rimelighed kan argumentere 

for, at datterselskabet vil generere overskud i den nærmeste fremtid, kan ledelsen blive bedt om at 

nedskrive goodwill'en. Goodwill har som udgangspunkt kun en reel værdi, såfremt virksomhedens 

budgetter viser, at denne vil generere positive resultater frem i tid. Såfremt virksomheden ikke kan 

levere pålidelige positive budgetter, vil ledelsen ikke kunne argumentere for, at der er en værdi 

forbundet med den merpris, som de måtte have givet for selskabet, hvorudfra goodwill er et 

residual.  

9.3.1 Identifikation af en pengestrømsfrembringende enhed 

For at nedskrivningstestene er mere retvisende samt indeholder den rette kvalitet, er der i IAS 36 

taget højde for, at det ikke er alle aktiver, der kan vurderes separat, hvorfor formuleringerne for 

eksempel lyder ”et aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed”. Virksomheden skal således 

tage højde for, om aktiverne kan vurderes separat, eller hvorvidt aktivet indgår i en 
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pengestrømsfrembringende enhed, hvilket også kaldes en CGU (Cash Generating Unit). 

Virksomheden skal ved bedømmelse af en gruppe aktiver foretage nedskrivningstest på det lavest 

mulige niveau. Vi vurderer, at det er essentielt at kunne identificere CGU'er i selskaber, hvilket er 

forudsætningen for overhovedet at kunne opgøre et nedskrivningsbehov. Selskaber skal kende til 

deres udgangspunkt for nedskrivningstesten, hvis de vil sikre en høj kvalitet af denne, således at 

værdien af aktivet ender med at være retvisende.  

 

Identifikationen foretages ved, at aktivgrupperne analyseres, hvor ved en reel sammenhæng og 

afhængighed mellem aktiverne findes. I forbindelse med identificering af en CGU skal niveauet 

gøres op, for hvornår det ikke længere er muligt at opgøre pengestrømme. Niveauet for 

identificeringen af CGU'en er niveauet inden, at et yderligere split vil medføre, at det ikke længere 

er synligt, hvorfra de fremtidige pengestrømme reelt set skabes. For at eksemplificere, hvad reel 

sammenhæng og afhængighed er, vil vi tage udgangspunkt i et tænkt eksempel, hvor vi har en 

produktspecifik produktionskæde bestående af 6 maskiner. Maskinerne producerer et unikt produkt 

for en virksomhed. Det antages, at delkomponenterne ikke kan afsættes separat, hvorfor 

værdiskabelsen kun fremkommer, såfremt alle 6 maskiner vurderes samlet. Såfremt det ikke var et 

krav, at nedskrivningstesten udførtes på det laveste niveau af analyseret CGU’er, ville det være 

muligt for virksomheden at foretage tilsigtet eller utilsigtede fejl i nedskrivningstesten, og derved 

ville regnskabsbruger i sidste ende træffe beslutninger på et forkert regnskabsgrundlag. Eksemplet 

er som følger: 

Virksomheden Impairment A/S har to produktionsmaskiner A & B, som er købt samtidigt. De 

fungerer separat, og maskinerne antages at være selvstændige pengestrømsfrembringende enheder. 

Maskine A er i årets løb brudt sammen flere gange, og den har kun produceret 50 % af forventet, 

hvorfor maskinmesteren har øget brugen af produktionsmaskine B for at outputtet overholdte 

ledelsens mål. Såfremt ledelsen betragter maskinerne, som en samlet CGU vil værdiskabelsen 

henover perioden umiddelbart vurderes for rimelig, og der er ingen indikationer på, at der er tale om 

et eventuelt nedskrivningsbehov. I realiteten er der mulige nedskrivningsproblematikker for både 

Produktionsmaskine A & B. Maskine A producerer ikke som forventet, og pengestrømmende 

genereret af maskinen er lavere end forventet. Maskine B er muligvis blevet anvendt mere end 

forventet, og maskinens levetid er måske blevet forkort deraf. Korrekt opdeling af aktiver og 

aktivgrupper kan således være nødvendig for, at virksomheden kan vurdere nedskrivningsbehovet 

korrekt. Det skal bemærkes, at dette er en generelt gældende nedskrivningsproblematik, som vi 

vurderer ikke utilsigtet påvirkes yderligere under en økonomisk krise. Identifikationen af 
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virksomhedens CGU'er er igen forholdsvis kompleks, og det kræver igen et omfattende kendskab til 

virksomheden og branchen. Det er derfor vigtigt, at det ikke er hvem som helst, som definerer disse, 

da det som i ovenfor nævnte eksempel kan have stor indflydelse på værdiansættelsen. Vi vurderer, 

at CGU'erne løbende bør udfordres af virksomheden selv samt af revisor. Det kan tænkes, at 

økonomiske kriser ændrer på tidligere måder at opgøre CGU'er på. Dette kan være forårsaget af 

eventuelle tvungne omrokeringer ved brugen af de forskellige aktiver samt i forbindelse med 

eventuelle tvungne frasalg.  

9.3.2 Opgørelse af dagsværdi fratrukket salgsomkostninger 

Opgørelsen af genindvindingsværdien ved dagsværdi fratrukket salgsomkostninger er en af to 

mulige værdiansættelsesmetoder, som kan anvendes til opgørelse af et aktivs værdi til 

genindvindingsværdi jf. IAS 36. Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger kan opgøres på tre 

forskellige måder, som IAS 36 niveauinddeler.  

 

Den første og mest pålidelige opgørelsesmetode er, hvis der foreligger en bindende salgsaftale 

mellem to uafhængige parter jf. IAS 36.25. Salgsaftalen anvendes derved som grundlag for 

værdiansættelsen og eventuelle salgsomkostninger fratrækkes. Ved anvendelsen kan det med 

rimelighed antages, at værdien er udtryk for dagsværdien, samt at der samtidig anvendes en lav grad 

af regnskabsmæssigt skøn.  

 

Det næste niveau for opgørelse af dagsværdien fratrukket salgsomkostninger tager udgangspunkt i 

et aktivt marked, såfremt et sådanne eksisterer jf. IAS 36.26. Denne metode er alt andet lige i højere 

grad baseret på et regnskabsmæssigt skøn relativt til metode ét, siden parterne skal tage stilling til, 

om der overhovedet er tale om et aktivt marked. Såfremt der er et aktivt marked kan 

markedsværdien anvendes som dagsværdi og fratrækkes salgsomkostningerne. 

 

I IAS 36.27 fremgår den tredje og sidste opgørelsesmetode. Såfremt der ikke foreligger nogen 

bindende salgsaftale eller et aktivt marked for salg af aktivet, opgøres værdien af aktivet ud fra den 

information, som selskabet kan komme i besiddelse af. Virksomheden skal eksempelvis i deres 

vurdering tage udgangspunkt i nylige handlede aktiver inden for samme branche.   

 

Opgørelsen af dagsværdi fratrukket salgsomkostninger indeholder efter vores vurdering i nogle 

tilfælde ledelsesmæssigt skøn i et mindre omfang relativt til kapitalværdimetoden, hvor ledelsen 
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bliver tvunget ud i at skulle spå om virksomhedens fremtid i forbindelse med aflægning af 

budgetter.  

9.3.3 Opgørelse af kapitalværdi 

I afhandlingens afsnit 9.3 findes definitionen på kapitalværdien. Kapitalværdien opgøres helt 

overordnet ved, at fremtidige økonomiske pengestrømme opgøres og tilbagediskonteres med en 

diskonteringsfaktor. Et af de vigtigste parametre, som indgår i opgørelsen af kapitalværdien, er de 

af selskabet udarbejde budgetter for aktivet. Vi vil i det følgende diskutere, hvorvidt økonomiske 

kriser har indflydelse på budgetteringen af pengestrømmene samt ved opgørelsen af 

diskonteringsfaktoren. Som udgangspunkt bør selskaber opgøre en diskonteringsfaktor selvstændigt 

for hvert år, hvor de ønsker at tilbagediskontere pengestrømme til år 0. En sådan opgørelse vurderes 

af mange for arbitrær, hvorfor en generel diskonteringsfaktor lig wacc anvendes. Wacc er en 

gennemsnitlig betragtning, hvorfor denne anvendes som et udtryk for en diskonteringsfaktor for 

hele budgetteringens samt terminalperioden.  

 

Diskonteringssatsen og derved wacc skal jf. IAS 36.55 opgøres før skat. Det fremgår umiddelbart 

ikke af IAS 36, hvorfor diskonteringsfaktoren skal oplyses og anvendes før skat. Der gør alt andet 

lige ingen forskel, om der i forbindelse med værdiansættelsen anvendes en diskonteringssats før 

eller efter skat, såfremt de budgetterede pengestrømme blot følger samme princip (Plenborg et al. 

2007, s. 41). Såfremt diskonteringssatsen anvendes efter skat, bør de fremtidige pengestrømme 

ligeledes opgøres efter skat. I de fleste lærebøger diskuteres en efter skat betragtning. Vi vælger 

ligeledes i vores diskussion og analyse nedenfor overordnet at anvende en efter skat betragtning.  

 

Vi vil i det følgende afsnit gennemgå wacc mere detaljeret, da beregningen heraf indeholder en høj 

kompleksitet. Efterfølgende vil vi komme nærmere ind på budgetteringen af de fremtidige 

økonomiske pengestrømme i afsnit 9.4.  

9.3.3.1 Estimering af wacc i detaljer 

 Wacc er som nævnt udtryk for selskabers gennemsnitlige kapitalomkostninger, som er en væsentlig 

faktor i værdiansættelses sammenhænge. Wacc bliver anvendt i flere sammenhænge, og i 

forbindelse med nedskrivningstests har den ligeledes en væsentlig rolle, når det kommer til 

diskussion af valg af diskonteringsfaktor.  
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Wacc'en beregnes som følger: 

 

EKD

EKk

EKD

Dk
WACC ed

+
⋅+

+
⋅=  

 

De parametre, som indgår i wacc, er følgende.  

 

kd = lånerenten efter skat 

ke = ejers afkastkrav 

D = markedsværdi af nettorentebærende gæld 

EK = markedsværdi af egenkapital 

 

(Plenborg et al., 2008, s. 2) 

 

Det bemærkes, at vi ved udførelsen af nedskrivningstesten søger jf. IAS 36 at opgøre aktiverne til 

dagsværdi. For at kunne opgøre aktivet til dagsværdi, er vi ligeledes nødsaget til at anvende 

variable, som ligeledes er opgjort til dagsværdi. Derfor er det eksempelvis markedsværdien af den 

nettorentebærende gæld og egenkapitalen, som vi anvender i beregningen for wacc. Vi vurderer, at 

artiklen skrevet af Plenborg et al. vedrørende nedskrivningstests er væsentlig fokuseret på de 

tekniske elementer ved beregningen af wacc, hvilket er relevant i forhold til vores problemstilling 

ved nedskrivningstest i en økonomisk krisetid (Plenborg et al., 2008). Dog er det ligeledes vigtigt at 

finde en metode for en retvisende opgørelse af de fremtidige pengestrømme, som skal kvantificeres 

ved fastlæggelse af budget. Estimat af fremtidige pengestrømme indgår ligeledes i beregningen af 

terminalværdien. Appendix A i IAS 36 bidrager positivt til, hvordan regnskabsaflægger kan opgøre 

pengestrømmene ved at opstille nogle generelle principper til brug herfor. Det er væsentligt at 

bemærke, at såfremt inflation eksempelvis indregnes i diskonteringsfaktoren, skal inflationen 

ligeledes medtages ved opgørelsen af de fremtidige pengestrømme, hvilket medfører retmæssig 

sammenlignelighed. Tilsvarende skal vi være opmærksomme på, at de faktorer som, vi vurderer, 

kan have en relevans, at de også knytter sig direkte til det aktiv, som vi er i færd med at 

værdiansætte.  

 

Det er udfordrende nok i sig selv at skulle spå ud i fremtiden i forbindelse med budgetlægningen, og 

det er ikke mindre udfordrende at estimere den anvendte diskonteringssats, som anvendes til at 
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tilbagediskontere pengestrømmene. Regnskabsaflæggere har ved fastlæggelsen af diskonteringssats 

flere muligheder, siden de kan vælge mellem wacc, virksomhedens opgjorte lånerente og andre 

lånerenter på markedet (IAS 36.A17). Valg af diskonteringssats vurderer vi som værende 

situationsbestemt. Vi finder det dog rimeligt at antage, at flere børsnoterede selskaber vælger at 

anvende en estimeret wacc som diskonteringssats. Det er væsentligt ved estimeringen af 

diskonteringssatsen, at der ikke indregnes risici, som der ved opgørelse af pengestrømmene allerede 

er taget højde for, siden dette vil medføre en dobbelt effekt og dermed ikke et retvisende billede. 

Det er ligeledes væsentligt, at diskonteringssatsen opgøres før skat jf. IAS 36.55.  

9.3.3.1.1 Problemstilling vedrørende kapitalstruktur  

Diskonteringssatsen bør være uafhængig af virksomhedens kapitalstruktur (IAS 36.A19). Aktivets 

fremtidige pengestrømme skal jf. appendikset ses uafhængigt af forholdet mellem fremmedkapital 

og egenkapital for det enkelte selskab, siden finansieringen af aktivet ikke bør influere på dennes 

produktivitet. Vi er dog af den mening, at der kan stilles spørgsmålstegn ved antagelsen om at 

anvende en uafhængig kapitalstruktur, da dette umiddelbart er svært anvendeligt i praksis.  

 

I praksis anvendes som ovenfor anført ofte wacc som diskonteringssats. I beregningen af wacc 

indgår markedsværdien af både egenkapitalen (EK) og fremmedkapital (FK). Siden disse to 

parametre kan have en forskellig værdi, da må beregningen af wacc være afhængig af forholdet 

mellem EK og FK. Siden wacc'en er afhængig af forholdet mellem EK og FK, må 

diskonteringssatsen ved anvendelse af wacc ligeledes være afhængig af forholdet mellem EK og 

FK. Budgetterne for det enkelte aktiv må alt andet lige også være opgjort som følge af, at selskabet 

fremtidigt har den fornødne kapital til at kunne finansiere input. Såfremt selskabet ikke er i stand til 

at finansiere fremtidigt input, vil der naturligvis ej heller kunne produceres nogen form for output, 

hvilket vil påvirke de fremtidige cash-flows negativt. Derved vil brugen af wacc som 

diskonteringsfaktor og derved forholdet mellem EK og FK have indflydelse på værdiansættelsen af 

aktivet. Bestemmelsen ved uafhængigheden af selskabets kapitalstruktur jf. IAS 36.A.19 omgås ved 

at anvende en uafhængig kapitalstruktur i stedet for selskabets egen (Plenborg et al, 2008., s. 2). 

Den uafhængige kapitalstruktur kan findes ved at tage udgangspunkt i en peer group, hvilket gøres 

ud fra en antagelse af, at selskabets kapitalstruktur vil tilnærme sig peer groupens på længere sigt. 

Vi finder, at denne måde at tolke og omgå bestemmelsen i IAS 36 er fornuftig. Vi finder ligeledes, 

at anvendelse af en peer group i forbindelse med nedskrivningstestens andre parametre kan være 
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ganske fornuftig. Såfremt selskabets estimater lægger sig om ad peer groupens, vil selskabet alt 

andet lige kunne argumenterer for, at disse har en form for realitetssans.  

 

Flere selskaber har haft udfordrende likviditetsmæssige forhold under den økonomiske krise, 

hvilket kan have medført, at de har været nødt til at optage yderligere gæld. Fremmedkapital er som 

udgangspunkt billigere sammenlignet med egenkapital, hvilket skyldes, at aktionærerne som oftest 

vil kræve et højere afkast end kreditinstitutterne. Dette forhold kan dog ændre sig hen over tid, 

hvilket gør sig gældende i tilfælde, hvor andelen af fremmedkapital er så stor, at risikoen og derved 

banker og pengeinstitutters afkastkrav højnes. Som udgangspunkt vil det være ved hjælp af 

fremmedkapital, at selskaberne under den økonomiske krise har valgt at finansiere driften etc. med. 

Dette har alt andet lige medført en ændring i debt/equity ratio, men med hensyn til ændringen i 

forholdet skal der tages højde for udviklingen i renteniveau. Det er umiddelbart blevet billigere at 

optage lån ved fremmedkapital, siden nationalbanken med videre har valgt at sænke renten. Derfor 

vil en stigning i fremmedkapitalen ikke i alle tilfælde medføre en ændring i D/E, siden 

rentenedjusteringen for fremmedkapitalen påvirker værdiansættelsen heraf. Effekten på den 

finansielle gearing vil derved alt andet lige blive mindre.  

 

Selskaberne bør ligeledes tage højde for, at den nuværende kapitalstruktur muligvis ikke afspejler 

den fremtidige kapitalstruktur. Vi har ovenfor været inde på, at kapitalstrukturen kan se anderledes 

ud under en økonomisk krise, og siden aktivets cash flow også vedrører perioden efter den 

økonomiske krise, bør kapitalstrukturen repræsentere en bredere periode. Vi finder dog, at der her 

ligeledes er indeholdt et væsentligt niveau af regnskabsmæssigt skøn, hvorfor det må antages at 

være ekstremt svært for revisor at udfordre valg af fremtidig kapitalstruktur, siden hverken 

regnskabsaflægger eller revisor kender fremtiden. Vi har under den nuværende økonomiske krise 

observeret, at renteniveauet holdes kunstigt lavt, mens risikoen ved udlån må antages at være steget 

set i forhold til før den økonomiske krises indtruffen. Dette vurderes umiddelbart at være en 

makroøkonomisk trend, hvis udfald regnskabsaflægger og revisor får svært ved at spå om.  

9.3.3.1.2 Estimering af den risikofrie rente (rf) 

Der er flere faktorer, som indgår i beregningen af wacc. I det ovenfor skrevne har vi listet de 

variable, som indgår i selve beregningen, men vi er beviste om, at selv de anvendte variable 

ligeledes opgøres ved selvstændige beregninger. Til brug for estimering af eksempelvis ejernes 

afkastkrav til egenkapitalen (ke)  indgår den risikofrie rente (rf). Rf  indgår ligeledes til beregning af 
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lånerenten efter skat (kd). I praksis opgøres denne rentesats som oftest med udgangspunkt i 

rentesatsen på en statsobligation. Plenborg el. al. skriver, at selskaberne gør fornuft i at anvende en 

statsobligation, hvis løbetid tilsvarer aktivets levetid. Dette kunne eksempelvis være 10- eller 30 

årige statsobligationer. Vi har erfaret ved nedskrivningstests i praksis, at selskaber som oftest 

tillægger den risikofrie rente et rentetillæg under den nuværende økonomiske krise. Årsagen til 

dette skyldes, at flere selskaber mener, at niveauet for den risikofrie rente er unormalt lavt, hvorfor 

niveauet ikke er repræsentativt for en længere periode. Vi mener, at regnskabsaflægger kan 

tilnærme sig en repræsentativ risikofri rente ved at tage et gennemsnit af rentesatser for den 

anvendte statsobligation hen over en eksempelvis 10 årige periode. Derved synliggøres den 

historiske udvikling, hvilket dog selvfølgelig ikke altid er udtryk for det fremtidige niveau, hvorfor 

regnskabsaflægger altid skal forholde sig kritisk til opgørelse og anvendelse af faktorer, hvilket 

ligeledes gælder ved estimering af den risikofrie rente til brug for beregning af wacc.  

9.3.3.1.3 Estimering af beta  

Selskabets opgjorte beta indgår i beregning af afkastkravet ved egenkapitalen (ke). Vi finder, at 

beregningen er særlig følsom overfor ændringer i selskabets beta. Den seneste tids finansielle uro 

har medført, at der bør være et øget fokus på estimatet af beta (Plenborg et al., 2008, s. 4). Vi finder 

derfor, at selskabet ligeledes bør anvende en peer group til at fastsætte den til beregning af 

afkastkravet anvendte beta-værdi. Ejernes afkastkrav kan beregnes ud fra følgende formel:  

ke = rf + beta * MRP 

hvor beta er den systematiske risiko (risiko på egenkapital), mens MRP er lig 

markedsrisikopræmien (Plenborg et. al., 2008, s. 4.). 

 

Måden, hvorpå beta opgøres på, har ikke ændret sig som følge af den økonomiske krise. Vi finder 

dog, at en økonomisk krise kan være med til at skærpe forbehold med hensyn til anvendte variable i 

beregningen. Selskabers beta og derved selskabsmæssige risici kan have ændret sig som følge af 

den økonomiske krise. Det kan tænkes, at den nuværende økonomiske krise har ramt nogle 

selskaber hårdere end andre på likviditeten. Eksempelvis kan det påstås, at større selskaber har haft 

nemmere ved at klare sig likviditetsmæssigt relativt til mindre selskaber, hvilket har gjort det mere 

risikofyldt at investere i de mindre selskaber inden for samme branche.  

9.3.3.1.4 Estimering af markedsrisikopræmien (MRP) 

Det ses i ovenstående formel til beregning af ejernes afkastkrav, at beta ganges på en 

markedsrisikopræmie. Denne er kva dets navn markedsspecifik, hvilket medfører, at beregningen 
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både tager hensyn til risikoen internt i selskabet og i markedet. MRP opgøres som oftest af 

brancheorganisationer eller eksempelvis konsulenthuse. Eksempelvis refererer artiklen af Plenborg 

et al. til en opgørelse udarbejdet af PwC, som kommer frem til et renteniveau på 3-4 % for perioden 

2002-2007. Vi må derved med rimelighed kunne antage, at niveauet under den nuværende 

økonomiske krise er steget. Dette taler en ny og nutidig undersøgelse ligeledes foretaget af PwC for, 

hvilket illustreres i nedenstående figur.  

 
Figur 9-1 - Vægtet gennemsnitlig markedsrisikopræmie (PwC, 2010, "Prisfastsættelsen på aktiemarkedet") 

 

I denne undersøgelse vurderes den generelle markedsrisiko fra år 2002 at være steget til et 

gennemsnitligt niveau på 4,5 %. Jf. PwC's notat fra 2010 diskuteres det, om hvorvidt økonomiske 

kriser bør have indflydelse på markedets risiko præmie (MRP), siden denne faktor af nogen antages 

for at være en konstant. Det ses dog alt andet lige, at niveauet ændrer sig hen over tid, samt at 

niveauet under den nuværende økonomiske krise ligger højere end før krisen, hvilket taler for, at 

MRP er en variabel, som stiger som følge af en økonomisk krise.  

 

Det kan være udfordrende at fastlægge niveauet for selve wacc'en, hvilket gør sig gældende både 

udenfor og under en økonomisk krise. Vores umiddelbare forventning til niveauet for wacc'en under 

en økonomisk krise ville være, at den lå højere. Formlen for beregning af wacc jf. ovenfor viser, at 

lånerenten efter skat (kd) ganges på markedsværdien af den nettorentebærende gæld (D), og 

samtidig ganges ejernes afkastkrav (ke) på markedsværdien af egenkapitalen (EK). Det er vores 

umiddelbare forventning at ke burde være steget som følge af den økonomiske krise. Vi forventer, at 
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markedet forlanger et større afkast under en økonomisk krise, hvor der alt andet lige er en større 

usikkerhed i markedet. En undersøgelse foretaget af PwC viste dog, at dette ikke umiddelbart er 

tilfældet. Undersøgelsen tog udgangspunkt i en respondentgruppe på 16 aktieanalytikere, hvoraf 70 

% svarede, at de ikke havde fundet anledning til at hæve markedsrisikopræmien som følge af den 

finansielle krise. Undersøgelsen viste ligeledes, at de resterende 30 % havde valgt at opjustere 

markedsrisikopræmien, men at denne justering blot var marginal, hvorfor niveauet under den 

økonomiske krise alt andet lige nærmer sig niveauet forinden (Plenborg et al, 2008, s. 4). Plenborg 

et al. konkluderer, at udviklingen som følge af den økonomiske krise ikke giver anledning til at 

justere markedsrisikopræmien. Vi finder dog, at denne konklusion ikke behøver at være lig så 

simplificeret. Vi finder, at det ikke nødvendigvis behøver at være korrekt ikke at justere 

markedsrisikopræmien, blot fordi at respondenterne ikke har valgt at foretage væsentlige 

justeringer. Spørgsmålet er alt andet lige, om respondenterne burde have justeret 

markedsrisikopræmien? Vi finder, at markedsrisikopræmien bør ændres, såfremt der sker 

væsentlige ændringer i markedet, som der eksempelvis kan være tilfældet under en økonomisk 

krise.  

 

Vi finder undersøgelsens resultat interessant, siden vi helt overordnet stiller spørgsmålstegn ved, om 

selskaber i forbindelse med en økonomisk krise nu også får foretaget de fornødne korrektioner i 

henhold til de respektive variable indeholdt i nedskrivningstesten. Sørger selskaber, der aflægger 

regnskab efter IFRS og herunder IAS 36, for at justere de respektive variable hurtigt nok, således at 

også de i begyndelsen af en økonomisk krise aflagte regnskaber er retvisende, samt at de har den 

rette kvalitet? For at kunne besvare spørgsmålet vil det alt andet lige kræve en større og meget 

omfattende undersøgelse, hvilket ikke foretages i denne kandidatafhandlingen grundet vores 

prioritering og fokus.  

9.3.3.1.5 Estimering af lånerenten efter skat (kd) 

En anden væsentlig variabel i beregningen af wacc er lånerenten efter skat (kd), som mod 

forventning faktisk er faldet, hvilket umiddelbart kan skabe undren. Lånerenten efter skat beregnes 

ud fra følgende formel: kd = (rf + rs)*(1-t), hvor rs er lig det selskabsspecifikke risikotillæg på gæld, 

og hvor t er selskabsskattesatsen.   

 

Vores makroøkonomiske forståelse siger os umiddelbart, at renten efter skat bør stige under en 

økonomisk krise som følge af en øget usikkerhed. Dette er gældende, såfremt det blot er de frie 
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markedskræfter, som styrer økonomien. I vores økonomiske samfund har regulative krafter som 

EU/Regeringen mulighed for at gribe ind i markedet og blande sig ved at føre finanspolitik. Vi 

vurderer, at det lavere rente niveau har medført et lavere niveau for wacc, end det faktisk burde 

være. Det kan diskuteres, om en faktisk højere wacc ville medføre en overordnet lavere 

værdiansættelse af aktiver, der falder ind under IAS 36. Vi finder, at det kunstige lave renteniveu i 

praksis ikke bør påvirke den anvendte lånerente efter skat. Dette gør sig gældende, da 

regnskabsaflægger bør anvende en gennemsnitlig lånerente efter skat (Plenborg et al., 2008, s. 3). 

Der kan eksempelvis anvendes den 10 årige statsobligation som udgangspunkt, og derved opgøres 

en gennemsnitsrente set henover en 10 årige periode. Den opgjorte rente vil dog være en historisk 

gennemsnitlig rente, hvorfor den ikke med sikkerhed er et udtryk for det fremtidige renteniveau. Vi 

kender som ved flere af nedskrivningstestens aspekter ikke fremtiden, hvorfor vi blot kan anvende 

best estimate. Den anvendte lånerente kan ligeledes være branchespecifik, siden nogle brancher har 

nemmere adgang til likviditet end andre. Såfremt der ved estimatet tages udgangspunkt i en 

statsobligation, bør dennes løbetid alt andet lige tilsvare løbetiden for aktivets fremtidige cash 

flows. I praksis findes der ikke umiddelbart statsobligationer med uendelig løbetid, hvilket vi om 

ikke andet burde anvende i de tilfælde, hvor vi foretager nedskrivningstest for et aktiv med uendelig 

levetid. I sådanne tilfælde vil vi foreslå, at der anvendes en statsobligation med en løbetid på 

eksempelvis 30 år som best estimate.  

9.3.4 En analyse af den faktiske vs. forventede udvikling i wacc  

I vores analyse af opgørelse og anvendelse af diskonteringsfaktor fandt vi, at selskaberne som oftest 

anvender wacc. Vores analyse viste ligeledes, at opgørelsen af kapitalværdien som helhed var 

kompleks, hvilket omfatter opgørelsen af wacc. Vi vil i dette afsnit at undersøge, om hvorvidt 

selskaberne har taget aktiv stilling til ændringerne i dets kontekst som følge af den økonomiske 

krise. Det ville være interessant at sammenligne måden, hvorpå selskaberne estimerer de fremtidige 

økonomiske pengestrømme. Vi vurderer dog, at vi ikke har mulighed for at foretage denne 

sammenligning, siden baggrunden for estimaterne ikke fremgår af noget tilgængeligt dataudtræk. 

Estimaterne vil alt andet lige også indeholde en høj grad af subjektivitet, og vi vurderer, at det vil 

være for arbitrært at udtale os på denne baggrund.  

 

Selskaberne er dog pligtige til at oplyse den til brug for regnskaberne anvendte wacc, som vi ved 

hjælp af Bloombergs database har fået mulighed for at hente ned. Valideringen af Bloomberg er 

foretaget i afhandlingens kildekritik afsnit, hvor det ligeledes fremgår, at vi har valgt at begrænse 
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vores dataområde til det nyværende C20 - indeks. Dataudtrækket er vedlagt som appendiks A i 

kandidatafhandlingen.  

9.3.4.1 Forventet udvikling i wacc 

Vi har igennem vores vidensdannelsesproces opnået et indgående kendskab til betydningen af wacc 

samt måden, hvorpå den beregnes. Vi har ligeledes fået en forståelse for den indflydelse, som en 

økonomisk krise kan have på udførelsen af nedskrivningstest. Vi forventer på baggrund af vores 

studie, at niveauet for wacc alt andet lige må være steget som følge af den økonomiske krise. En 

økonomisk krise medfører en højere grad af usikkerhed, som alt andet lige bør medføre et højere 

afkastkrav hos investorerne, og siden wacc ofte anvendes som udtryk for ejernes afkastkrav, da må 

wacc stige tilsvarende det øgede afkastkrav.  

 

I vores analyse af udviklingen søger vi at undersøge, om wacc'en er steget eller ej. Hvorvidt 

udviklingen i wacc følger vores forventning handler i høj grad også om, hvor hurtige C20 

selskaberne har været til at omstille sig til situationen under en økonomisk krise. Vi forventer, at 

wacc'en stiger ved den nuværende økonomiske krises indtræden, hvilket vil sige umiddelbart i 

2008.  

9.3.4.2 Faktisk udvikling i wacc 

I vores analyse har vi som ovenfor skrevet valgt at fokusere på det nuværende C20 indeks.  Vi har 

valgt, at analysere udviklingen på et 10-årrig base, således at vi får muligheden for at analysere på 

niveauet for wacc både før starten på den økonomiske krise samt under. Vi finder dog, at enkelte 

selskaber ikke har en tilstrækkelig lang historik som værende et børsnoteret selskab, hvorfor vores 

dataudtræk ikke finder værdier for disse. Det drejer sig om selskaberne Tryg, Pandora og Chr. 

Hansen. Vi har på denne baggrund valgt at se bort fra disse selskaber i vores analyse, hvorfor de 

ikke indgår i vores data.  
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Figur 9-2 - Udvikling i wacc, 2000-2010 (Bloomberg database) 

 

For at vise udviklingen i parametrene har vi valgt at foretage en indeksering med udgangspunkt i år 

2000. Grafen viser, at wacc'en har været stigende hen over den 10-årrige periode. Den viser 

ligeledes, at niveauet stiger væsentligt fra 2009 til 2010. Vi vurderer, at en årsag her til kan være, at 

selskaberne først har fået justeret niveauet for wacc forsinket i forhold til begyndelsen af den 

økonomiske krise i 2008. Dette tilsvarer vores overbevisning fra vores afsnit omkring økonomiske 

kriser, hvor vi finder, at en økonomisk krise først kan betegnes som en økonomisk krise, når den har 

stået på i omkring et års tid - det vil sige en konstatering med forsinkelse. Dette gør sig gældende, 

siden de finansielle data først bliver tilgængelige efter en økonomisk krises indtruffen. En anden 

forklaring på den forsinkede stigning i wacc kan skyldes, at henholdsvis ECB (European Central 

Bank) og finansministeriet har forsøgt at påvirke niveauet for wacc ved henholdsvis at anvende 

pengepolitiske og finanspolitiske virkemidler.  

 

Vores konklusion bliver alt andet lige, at wacc faktisk stiger som følge af den økonomiske krise. 

Det kan diskuteres, om den stiger procentuelt tilstrækkeligt, samt om forsinkelsen er et udtryk for 

mulig regnskabsmanipulation, hvilket vi vil omhandle nærmere i afhandlingens senere afsnit 

vedrørende besvigelser.  
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9.4 BUDGETTERING - IDENTIFICERING AF PENGESTRØMME 

Vi har observeret, at det i praksis kan være ganske udfordrende at budgettere de fremtidige 

pengestrømme. Appendiks A i IAS 36 beskriver to metoder, hvorpå vi kan opgøre nutidsværdien og 

de fremtidige pengestrømme - dette ved den traditionelle metode og den forventede 

pengestrømsmetode. I forbindelse med anvendelsen af den traditionelle metode skal vi tage hensyn 

til en lang række forhold. Regnskabsaflægger skal først og fremmest forsøge at identificere de 

pengestrømme, som senere skal tilbagediskonteres jf. IAS 36, appendiks A - den traditionelle 

metode. De identificerede pengestrømme skal sammenlignes med andre pengestrømme fra lignede 

aktiver på markedet. Det er væsentligt at forholde sig til, om det aktiv, som vi vælger at 

sammenligne med, opfører sig på samme måde under ændrede økonomiske forhold som under en 

økonomisk krise. Den traditionelle metode er mindre anvendelig ved ikke finansielle aktiver i 

praksis, siden den ikke tager højde for, at der ikke altid er et aktivt marked for det aktiv, som vi 

ønsker at identificere pengestrømme for.  

 

Omvendt er den "forventede pengestrømsmetode" alt andet lige mere anvendelig, siden denne 

fremgangsmetode tager udgangspunkt i et vejet gennemsnit af forskellige mulige udfald med 

hensyn til de fremtidige pengestrømme. Vi har observeret, at selskaber som oftest arbejder med 

forskellige cases, som best case, most likely case og worst case, og det er denne tankegang, som 

anvendes ved den "forventede pengestrømsmetode". Vi finder det væsentligt og rationelt for 

opgørelse af nutidsværdier, at vi ikke blot anvender most likely case, da det alt andet lige ikke vil 

være et retvisende udtryk for de mulige fremtidige pengestrømme. De forskellige cases/udfald 

opstilles ved pengestrømme, hvor til der knyttes en dertilhørende estimeret sandsynlighed. Ved at 

summere de forventede pengestrømme findes den forventede nutidsværdi af pengestrømmene. Vi 

vurderer i lighed med appendiks A, at der ligeledes ved estimeringen af sandsynligheden er 

behæftet en væsentlig grad af subjektivitet, siden det er et regnskabsmæssigt skøn. Det kan derved 

være udfordrende for revisor at skulle forholde sig til ledelsens forudsætninger til, om hvorvidt 

sandsynligheden bør fastsættes til enten 60 % eller 70 % etc.   

 

Såfremt selskaberne blot opererer med en budgetperiode på et år ad gangen, skal selskaberne reelt 

set hvert år tage stilling til en budgetperiode for aktivet, som oftest udgør 5 år. En stor dansk 

koncern kan eksempelvis have mange forskellige typer af aktiver over hele verden. Dette vil som 

udgangspunkt medføre, at der for at få en retvisende nedskrivningstest bør anvendes 

landespecifikke variable. Ved beregningen af wacc indgår som ovenfor skrevet lånerenten efter 
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skat, som alt andet lige varierer fra land til land. Vi kan med rimelighed antage, at lånerenten efter 

skat ikke er den samme i EU og i Afrika. Ligeledes kan vi med rimelighed antage, at ejerne 

forventer et større afkast i Afrika alternativt til EU, siden risikoen ved at investere i Afrika ofte er 

større end i EU.  

 

Til brug for landespecifikke vækstrater bør selskaberne i budgetperioden tage udgangspunkt i det 

bedste estimat, som er tilgængeligt. Selskaberne kan eksempelvis anvende eksterne opgørelse fra 

eksempelvis IMF (International Monetary Fund), OECD eller lignende. Vækstraterne vil her være 

landespecifikke og ikke som udgangspunkt branchespecifikke, hvilket medfører, at vækstraten 

muligvis bør justeres, således at den passer til den aktuelle branche og geografiske område. Det kan 

være særdeles udfordrende at opstille estimater for diverse vækstrater, hvilket både gælder 

vækstrater i budgetperioden og i terminalperioden. Lig så udfordrende bliver det for revisor at 

udfordre disse vækstrater. Hvordan skal revisor gennemskue, hvilke vækstrater som der specifikt 

bør anvendes i en region i eksempelvis Afrika?  

 

Vi har ligeledes observeret, at der kan være selskaber, som anvender generelle variable i 

nedskrivningstesten. Dette kan alligevel godt vise sig at være retvisende, siden vi i 

nedskrivningstesten blot kan anvende variable ved best estimate. Såfremt en mere specifik waac 

beregnes per eksempelvis land, da kan dette medføre en større usikkerhed.  

 

Det vil for selskaber blive udfordrende under en økonomisk krise at skulle forklare sammenhængen 

mellem budgetter og den gældende markedssituation. Ledelsen skal derved opstille en række 

argumenter for foretagne regnskabsmæssige skøn, som revisor skal tage stilling til. Budgetter er en 

af de grundlæggende parametre, og det kan som i artiklen diskuteres, hvor lang en budgetperiode 

det respektive selskab bør have. Plenborg et al. argumenterer for, at selskabers budgetperiode bør 

være så lang, således at det sidste år heri er udtryk for den fremtidige udvikling, hvorfor dette år kan 

anvendes i terminalperioden. Hovedreglen fastlægger en budgetperiode på 5 år, som jf. Plenborg et 

al. bør fraviges, såfremt én af to følgende forhold er opfyldt:  

1. Forventning om væsentlig positiv eller negativ vækst 

2. Indtjeningsmarginen er ikke normaliseret  

(Plenborg et al., 2008, s. 2) 

 

Vi tolker det skrevne, som at budgetperioden foreslås eventuelt forkortet i forbindelse med 

forventningen om eksempelvis væsentlig negativ vækst eller en ikke normaliseret 
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indtjeningsmargin. Såfremt ledelsen kun med væsentlig sikkerhed kan budgettere for de næste 3 år, 

skal ledelsen ikke budgettere for 5 år, siden dette ikke vil opfylde det retvisende billede. 

Terminalværdien påvirkes derved, såfremt der sker en ændring i budgetperiodens længde. 

Terminalperioden anvendes under antagelsen om, at aktivet har en uendelig levetid. Såfremt der 

omvendt var tale om en begrænset levetid, så ville det i nogle tilfælde være mest retvisende at lave 

et fuldt budget for hele levetiden. Dette kan dog diskuteres alt afhængig af den aktuelle situation, 

siden budgetplanlægning på mere end 5 år som oftest opfattes som værende behæftet med stor 

usikkerhed. Det er vores vurdering, at en budgetperiode under en økonomisk krise med fordel kan 

forkortes grundet den øgede usikkerhed, hvilket vil være med til at højne kvaliteten af 

nedskrivningstesten set i forhold til regnskabsbruger.  

 

Terminalværdiberegningen tager udgangspunkt i fremtidige pengestrømme, som tilbagediskonteres 

til tidspunktet for udførelsen af nedskrivningstesten. Terminalperioden opgøres som følger: 

 

)(
min

gWACC

mePengestrøm
alværdiTer

−
=  

 

I nævneren ses variablen g, som er udtryk for den forventede vækstrate i terminalperioden. I 

forbindelse med den nuværende økonomiske krise bør selskaber anvende vækstrater (g), som ligger 

i niveauet 1-3 % (Plenborg et. al, 2008, s. 2). Vi finder, at dette niveau synes acceptabelt. Såfremt 

niveauet for BNP falder til et lavere niveau som set for OECD landene samlet i 2010, da bør 

niveauet for g muligvis fastsættes lavere end de 1-3 %.  

9.4.1.1 Regnskabsmæssigt skøn ved budgettering  

Budgetter og pengestrømsopgørelser er vigtige i forhold til identifikationen af nedskrivningsbehov. 

Budgetterne indgår ligeledes som et helt centralt element i kapitalværdimetoden. Dette stiller store 

krav til virksomhedens evne til at budgettere nøjagtigt, såfremt budgetterne skal kunne anvendes 

som retvisende dokumentation i forhold til et eventuelt nedskrivningsbehov. Hvis budgetterne er 

markant unøjagtige er det vores vurdering, at de ikke ville kunne anvendes til en vurdering af et 

aktivs nedskrivningsbehov. Unøjagtige budgetter vil tilføre nedskrivningstesten en høj grad af 

usikkerhed, hvilket vil kunne resultere i, at aktivets værdi vil blive målt forkert, hvorved regnskabet 

ville være i fare for ikke at være retvisende.  
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IASB har i blandt andet IAS 36 forsøgt at guide ledelser, hvad angår budgettering af fremtidige 

pengestrømme, således at en konsistent opgørelsesmetode tilnærmes. IAS 36.12 stiller krav til 

vurderingen af de eksterne indikationer, hvor væsentlige ændringer i de teknologiske, 

markedsmæssige, økonomiske eller juridiske rammer for virksomheden indenfor både selve 

regnskabsåret og indenfor en overskuelig fremtid medtages. Både udarbejdelsen af budgetter og 

opgørelsen af fremtidige pengestrømsopgørelser indebærer generelt en stor grad af 

regnskabsmæssige skøn, da virksomheden i stor grad er nødt til at estimere ud fra deres kendskab til 

de interne og eksterne faktorer, som indgår i virksomhedens kontekst. Virksomheden må ud fra den 

information og viden, som de besidder, komme med deres bedste regnskabsmæssige skøn over den 

fremtidige udvikling i omsætningen, omkostninger etc. Ledelsen skal derved efter bedste evne agere 

spåmænd med hensyn til, hvordan selskabet og det pågældende CGU's fremtidige pengestrømme vil 

udvikle sig. Siden hverken ledelse, revisor eller regnskabsbruger med sikkerhed kan udtale sig om 

fremtiden, stiller vi spørgsmålstegn ved, om budgetter overhovedet bør anvendes til at udtale sig om 

nutiden grundet den høje grad af usikkerhed.  

 

Ifølge IAS 8 skal regnskabsmæssige skøn, der anvendes i forbindelse med årsregnskabet være et 

udtryk for ledelsens mest sandsynlige estimat af fremtidige begivenheders økonomiske forløb og 

udfald baseret på den information og viden, som de er i besiddelse af op til underskrivelsen af 

årsregnskabet. I forhold til budgetteringen må det kunne deduceres, at en lignende praksis må være 

gældende, da budgettet blandt andet anvendes til vurderingen af, hvorvidt der er indikationer på et 

nedskrivningsbehov. 

 

Som nævnt i afsnittet om økonomiske kriser, er der en større grad af usikkerhed på de berørte 

markeder under en økonomisk krise, og grundet den øget globalisering kan ændringer i eksempelvis 

USA have øjeblikkelige konsekvenser for en virksomhed i Danmark.  Dette besværliggør 

virksomhedernes mulighed for at lave et godt budget. For det første grundet at globaliseringen truer 

nationalstaternes selvstændighed (Madsen, 2010, s. 22), hvilket betyder, at der i forbindelse med 

den øgede globalisering og samhandel på tværs af landegrænser er opstået afhængighedsforhold 

mellem interessenter/virksomheder i forskellige lande. Derved er mængden af eksterne faktorer, 

som kan påvirke en virksomhed på grund af globaliseringen øget. Det er ud fra et 

omkostningsperspektiv og et tidsperspektiv vores vurdering, at det er begrænset hvor mange 

eksterne faktorer ledelsen i en virksomhed i praksis kan nå samt har mulighed for at medtage. Det 

må derfor med rimelighed kunne antages, at budgetteringen ikke i alle tilfælde medtager alle 
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relevante eksterne faktorer grundet kompleksiteten, hvilket blandt andet foranlediges af den øgede 

globalisering samt økonomiske krise. Vi vurderer, at sådanne tilfælde vil falde ind under 

definitionen ”praktisk umuligt”, som er angivet i fortolkningsbidraget for IAS 8: 

 

”Praktisk umuligt Overholdelsen af et krav er praktisk umulig, når virksomheden efter at have foretaget alt, hvad der 

med rimelighed kan forventes, stadig ikke kan overholde kravet.”  

(IASB, 2007, s. 903) 

 

Siden det ikke er rimeligt at forvente, at virksomheden kan medtage samtlige eksterne faktorer, er 

det vores vurdering, at såfremt virksomheden har foretaget alt, hvad der med rimelighed kan 

forventes, opfylder budgettet kravet for et regnskabsmæssigt skøn. Det må kunne forventes at 

virksomheden prioriterer at indhente information fra de mest væsentlige og risikofyldte områder, og 

derved reducerer risikoen for fejl og mangler i budgettet. Det, at virksomheden ikke kan medtage al 

information, kan dog betyde en væsentlig mangel i budgetterne, hvilket dermed kan mindske 

budgettets anvendelighed som indikator for nedskrivningsbehov.  

 

Vi antager generelt, at foretagne skøn skal være velargumenterede. Regnskabsaflægger skal have 

argumenterne på plads, når interessenter og herunder revisor udfordrer ledelsen. I sin argumentation 

skal ledelsen blandt andet se forudsætningerne og dets udfald i et historisk perspektiv jf. IAS 36.34. 

Ledelsen bør derved ikke anvende argumenter, som har vist sig ikke at være pålidelige i tidligere 

regnskabsperioder. Det vil alt andet lige også give anledning til spørgsmål samt undren fra revisors 

side.  

 

Ledelsens skøn i forbindelse med udarbejdelse af budgetter skal jf. IAS 36.39 som minimum 

inkludere følgende:  

a) prognoser over fremtidige pengestrømme fra den fortsatte anvendelse af aktivet 

b) prognoser for pengestrømme fra virksomheden, som er nødvendige for at frembringe pengestrømme til virksomheden 

fra den fortsatte anvendelse af aktivet (herunder pengestrømme for at forberede aktivet til anvendelse), og som direkte 

kan henføres eller på en rimelig og ensartet måde allokeres til aktivet, og 

c) eventuelle nettopengestrømme, der vil blive modtaget (eller betalt) ved afhændelse af aktivet ved udgangen af dets 

brugstid.  

(IFRS, IAS 36.39) 
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De fremtidige pengestrømme skal derfor alt andet lige både indeholde tilkomne pengestrømme, som 

er foranlediget af anvendelsen af aktivet samt pengestrømme, som fremkommer ved afhændelse af 

aktivet.  

 

Vi vurderer, at revisor og interessenter bør forholde sig kritisk overfor ledelsens opgjorte budgetter 

og lignende generelt samt særligt under en økonomisk krise, grundet disses høje niveau af 

regnskabsmæssigt skøn. Kritikken kan opgøres med baggrund i sund fornuft og ved anvendelsen af 

følsomhedsanalyser. Vi vil i afsnit 9.7 eksempelvis behandle, hvordan følsomhedsanalyser 

udarbejdet af regnskabsaflægger vil højne kvaliteten af årsrapporten. 

9.5 BEHANDLING AF TILBAGEFØRSEL AF TAB FOR PENGESTRØMSFREMBRINGENDE ENHEDER 

I afsnit 9.2 vedrørende indikationer på nedskrivningstest skal selskabet vurdere indikationer for et 

nedskrivningsbehov ved aktiver omfattet af IAS 36. Lige såvel som aktiverne kan falde i værdi, er 

der ligeledes en sandsynlighed for, at aktiverne omvendt kan stige i værdi. Såfremt virksomheden 

har vurderet, at der ikke er indikationer på et nedskrivningsbehov, skal virksomheden efterfølgende 

vurdere, om der derved omvendt er et potentielt behov for en tilbageførsel af den muligvis i 

tidligere regnskabsår allerede foretagne nedskrivning.  

 

Det skal præciseres, at IAS 36 ikke omfatter egentlige opskrivninger, men at der blot er tale om 

mulighed for tilbageførsel af allerede foretagne nedskrivninger. IAS 36.122 angiver, at 

tilbageførslen skal allokeres til de aktiver, som tilbageførslen reelt vedrører. Tilbageførslen af 

nedskrivningen må ikke medføre, at den regnskabsmæssige værdi af et aktiv derved overstiger 

værdien af aktivet ved dets indregning. Derfor angiver IAS 36.123, at aktivet ved tilbageførslen 

ikke må overstige genindvindingsværdien eller den regnskabsmæssige værdi, hvorved der menes 

værdi ved første indregning fratrukket afskrivninger. Det gør sig særligt gældende for goodwill, at 

der ikke kan foretages hverken opskrivning eller tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 

jf. IAS 36.125.  

 

Vi vurderer, at det er rimeligt, at tidligere foretagne nedskrivninger kan tilbageføres. Aktivernes 

værdi skulle gerne afspejle deres respektive markedsværdier, og tilbageførslen giver mulighed for 

denne regulering. Såfremt aktivernes værdi ikke kunne opskrives til en højere værdi, end hvad de 

først blev indregnet til, så ville der reelt set opstå et gab mellem faktisk værdi og bogført værdi. Vi 

vurderer, at ændring i diverse eksterne som interne faktorer vil kunne påvirke et aktivs 



CBS – Handelshøjskolen i København                                                         Kandidatafhandling             
 

 
                                       Side 86 af 124 

 

genindvindingsværdi, således at dette overstiger aktivets værdi ved første indregning. 

Regnskabsbruger risikerer derved at sælge nogle aktier, hvor selskabets aktiver faktisk er 

undervurderet. Problematikken vedrørende faktiske opskrivninger (hvor aktiver måles til en højere 

værdi, end hvad de blev opgjort til ved første indregning) behandles ikke i IAS 36, men den 

behandles i stedet i IAS 16 for materielle anlægsaktiver samt i IAS 38 for immaterielle aktiver. 

Problematikken vedrørende faktiske opskrivninger falder derfor udenfor den valgte 

problemformulering, som har fokus på anvendelsen af IAS 36, hvorfor vi ikke vil komme nærmere 

ind på behandling af faktiske opskrivninger.  

9.6 VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGSPLIGT VED NEDSKRIVNINGSTESTS 

Vi har tidligere i afhandlingen givet udtryk for, at kompleksiteten ved nedskrivningstests kan være 

svær at overskue for regnskabsbruger. Nedskrivningstesten er ved overholdelse af IAS 36 et resultat 

af en lang række forudsætninger samt herunder regnskabsmæssigt skøn. IASB har forsøgt at 

opsætte nogle rammer for de oplysninger, som regnskabsbruger som minimum ved kig i regnskabet 

bør blive bekendt med. Vi har indledningsvist fundet, at årsrapporten er den vigtigste kilde til 

information for regnskabsbruger jf. undersøgelsen udarbejdet af PwC og CBS (Steffensen, 2011, s. 

31). Derfor er det vigtigt, at årsrapporten tilsvarende indeholder alle relevante oplysninger, som 

regnskabsbruger har behov for.  

 

Regnskabsaflægger skal både oplyse kvantitative - så vel som kvalitative værdier. Jf. IAS 36.126 er 

regnskabsaflægger pligtig til at oplyse nedskrivningsbehov fordelt på kategorier. Kategorier 

defineres som en gruppe af aktiver af sammenlignelig art og anvendelse i virksomhedens drift jf. 

IAS 36.127. Regnskabsbruger får derved kendskab til aktiv kategorien, men regnskabsbruger får 

derved ikke umiddelbart kendskab til niveauet for den identificerede CGU/Aktiv. Dette kan være en 

relevant information, såfremt regnskabsbruger skal have mulighed for selv at tage stilling til, om 

denne er enig med regnskabsaflægger i dennes forudsætninger og antagelser. Ligeledes kan det 

være interessant for regnskabsbruger at få oplyst, om eventuelle foretagne nedskrivninger er 

foretaget for selskabets aktiver i Asien, USA eller i Danmark. Dette giver regnskabsbruger 

mulighed for at vurderer væksten samt de økonomiske trends geografisk, som regnskabsbruger kan 

sammenligne med dennes forventninger hertil. Vi vurderer dog ligeledes, at der er informationer i et 

regnskab, som er nice to know og andre som er need to know. Vi vurderer samtidig, at nogle 

informationer i sidste ende ikke vil komme regnskabsbruger til gode, såfremt de var oplyst i 

årsrapporten. Dette omhandler oplysninger, som er alt andet lige er følsomme, og som 
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konkurrenterne vil kunne udnytte, såfremt de kom i besiddelse heraf. Såfremt konkurrenterne 

derved udkonkurrerer det selskab, hvor regnskabsbruger eksempelvis er aktionær, da ville 

regnskabsbruger givet vis hellere have været disse oplysninger foruden.  

 

I IAS 36.126 står der eksempelvis skrevet, at regnskabsaflægger skal oplyse den beløbsmæssige 

størrelse af den foretagne nedskrivning eller for den sags skyld tilbageførsel. Yderligere skal en 

virksomhed oplyse de kvalitative overvejelser, som har været med til at foranledige nedskrivning 

eller tilbageførsel. Virksomheden skal ligeledes oplyse, om de ved brug af genindvindingsværdien 

har anvendt dagsværdien fratrukket salgsomkostninger eller kapitalværdien (nytteværdien) jf. IAS 

36.130. Såfremt genindvindingsværdien er opgjort ved dagsværdien fratrukket salgsomkostninger 

skal regnskabsaflægger oplyse det anvendte grundlag. I afsnit 9.3.2 gennemgik vi de tre grundlag 

for opgørelsen af dagsværdien fratrukket salgsomkostninger, hvor den alt andet lige mest pålidelige 

metode er under henvisning til en bindende salgsaftale. Det kan diskuteres, om hvorvidt det giver 

værdi for regnskabsbruger at kende til aftalens indgående parter. Vi vurderer, at såfremt revisor har 

vurderet aftalegrundlagets uafhængighed for opfyldt, da behøver der ikke i årsrapporten at fremgå 

deciderede navne etc., siden dette vurderes at kunne have skadende effekt rent konkurrencemæssigt.  

 

Selskabet er pligtig til at oplyse den anvendte diskonteringssats jf. IAS 36.130, litra g, såfremt de 

har opgjort genindvindingsværdien ved kapitalværdimetoden. Vi har tidligere i afhandlingen været 

nærmere inde på, hvilken effekt diskonteringssatsen har samt dennes udvikling sammenlignet med 

vores forventning hertil. Vi vurderer, at selskabets diskonteringssats alt andet lige er en væsentlig 

kvantitativ variabel for regnskabsbruger at kende til. Vores studie har dog ligeledes vist, at 

diskonteringsfaktoren ved wacc beregnes på baggrund af flere variable. Det kan derved diskuteres, 

om det giver øget kvalitet i årsrapporten for regnskabsbruger, såfremt denne kender til de 

underliggende forudsætninger for beregningen af wacc. Vi vurderer i denne sammenhæng ligeledes, 

at dette oplysningsniveau vil kunne være skadeligt rent konkurrencemæssigt samt skadeligt for 

forhandling med selskabets kreditorer og pengeinstitutter, idet at lånerenten efter skat ligeledes 

indgår i beregningen af wacc.  

 

Regnskabsaflægger er jf. IAS 36.134 pligtig til at oplyse vedrørende forudsætningerne for de 

aflagte budgetter i henhold til det CGU/Aktiv, som der konkret testes for et nedskrivningsbehov. 

Regnskabsaflægger skal blandt andet oplyse den vækstrate, som er anvendt til budgetperioden samt 

i terminalperioden. I forlængelse heraf er selskabet pligtig til at oplyse længden på den anvendte 
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budgetperiode. Vi vurderer, at begge informationer er relevante for regnskabsbruger. 

Regnskabsbruger kunne i forbindelse med budgetlægningen være interesseret i, hvornår 

pengestrømmene var tiltænkt at tilgå selskabet - vil det ske i år 1 og 2 samt hvordan er vægtningen 

mellem budgetperioden og terminalperioden set i forhold til værdien af opgjorte pengestrømme? Vi 

vurderer, at denne oplysning på aktivniveau og fordelt på år ligeledes ville være uhensigtsmæssig 

for selskabet i konkurrenceøjemed, da konkurrenterne ville kunne lægge deres salgsstrategi derefter.  

 

Vi fandt i kandidatafhandlingens afsnit omkring kvalitetsdimensioner jf. afsnit 7, at der umiddelbart 

blev lagt større vægt på åbenhed som kvalitetsdimension fra regnskabsbruger. Vi vurderer ud fra 

ovenstående diskussion i dette afsnit, at en større åbenhed i forhold til nedskrivningstest i 

årsrapporten vil være mere til skade end gavn. Dette skyldes primært, at årsrapporten er en offentlig 

tilgængelig informationskilde, som konkurrenter og långivere vil kunne anvende til skade for 

selskabet. Vi er derfor til dels enige med Steffensen i, at der på nuværende tidspunkt ikke findes 

noget bedre alternativ til IFRS som regnskabssprog (Steffensen, 2011, s. 36). 

 

9.7 SUND FORNUFT OG FØLSOMHEDSANALYSER 

Vi finder, at både regnskabsaflægger og revisor kontinuerligt bør arbejde på at øge kvaliteten af 

årsrapporterne overfor regnskabsbruger, hvor dette er muligt. Vi har tidligere i afhandlingens afsnit 

vedrørende IAS 36 omtalt oplysningspligten ved nedskrivningstests. Som skrevet skal selskaber i 

dag oplyse de forudsætninger, som ligger til grund for den udarbejdede nedskrivningstest. 

Eksempelvis anfører IAS 36.134, litra f, at hvis en rimelig sandsynlig ændring i de anvendte 

regnskabsmæssige skøn vil ændre på, om hvorvidt der er et nedskrivningsbehov eller ej, så skal 

beløbet, som genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi med, oplyses i 

årsrapporten. Vi finder, at IASB ikke har specielt meget fokus på følsomhedsanalyser i IAS 36. 

Følsomhedsanalyse giver alt andet lige et ganske godt overblik over følsomheden forbundet med de 

til nedskrivningstesten anvendte variable.  

 

Vi er dog bevidste om, at for mange oplysninger i et årsregnskab kan være med til at gøre det 

sværere for regnskabslæser at træffe økonomiske beslutninger på et overskueligt grundlag. Vi 

vurderer, at såfremt følsomhedsanalyser skulle anvendes i bredere forstand, så burde selskaberne 

eksempelvis oplyse most likely case scenario, best case og worst case. Oplysningen kunne for 

overskuelighedens skyld være på regnskabsgruppe niveau opgjort i den respektive valuta. Dette, 
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mener vi fortsat, vil kunne foretages på et informationsniveau, som ikke i første omgang ville skade 

selskabets konkurrencemæssige situation. I følsomhedsanalysen kan det ligeledes diskuteres hvilke 

variable, der skulle oplyses som værende drivere for de forskellige scenarier. Vi foreslår, at der som 

minimum i forbindelse med udarbejdelsen af følsomhedsanalysen blev oplyst den ved scenarierne 

anvendte wacc, vækstrate i budgetperioden og i terminalperioden. Scenarierne skulle lig som resten 

af nedskrivningstesten jf. IAS 36 revideres for at tilføre denne troværdighed. Vi finder, at 

regnskabslæser på denne måde ville få et større indblik i de mulige udfald, som der kan være i 

forbindelse med nedskrivningstesten. Regnskabslæser bliver ligeledes gjort opmærksom på, at 

resultatet af diverse nedskrivningstest kan medføre store resultatmæssige ændringer.  

 

Der indgår i IAS 36 ikke veldefinerede afsnit omkring udarbejdelse af følsomhedsanalyse i 

forbindelse med nedskrivningstesten. Anvendelsen af en følsomhedsanalyse kan være særlig 

relevant i forbindelse med en økonomisk krise, siden de økonomiske fremtidsudsigter alt andet lige 

har stor indflydelse på resultatet af nedskrivningstesten (Plenborg et al., 2008, s. 5). Det er vores 

vurdering, at regnskabslæser gerne vil kende til regnskabsaflæggers syn på fremtiden - hvor 

konservativ er regnskabsaflægger i opgørelsen af de forskellige variable, og hvor store mulige 

udsving giver de forskellige scenarier udtryk for?   

 

For ligeledes at teste nedskrivningstestenes resultat bør regnskabsaflægger sammenligne den fundne 

kapitalværdi med markedsværdien, såfremt markedsværdien er mulig at identificere. Det forventes 

dog, at der kan forekomme en afvigelse mellem den beregnede kapitalværdi og markedsværdien 

grundet det asymmetriske informationsniveau og den økonomiske krises påvirkning etc. Selskabet 

kan tænkes at kende til fremtidige pengestrømme, som regnskabslæser endnu ikke er bekendt med. 

Den økonomiske krise kan have medført, at selskaberne er mere forsigtige med at melde 

indtjeningsforventninger ud, hvor aktieanalytikere samtidig er påpasselige med at opjustere deres 

indtjeningsestimater, hvilket kan medførere en risiko for at markedet reelt set værdiansætter de 

forskellige aktiver for lavt (Plenborg et al., 2008, s. 5). Vi finder dog alt andet lige, at 

sammenligningen mellem den beregnede kapitalværdi og markedsværdien er fornuftig, og at den 

fortsat kan være med til at give en indikation af, om hvorvidt den beregnede kapitalværdi har sin 

rigtighed. 
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9.8 DELKONKLUSION IAS 36 

IAS 36 finder anvendelse på alle børsnoterede selskaber i Danmark. Ligeledes vil den ofte blive 

anvendt analogt for selskaber, som normalt ikke aflægger regnskab efter IFRS men i stedet efter 

ÅRL. IAS 36 finder anvendelse på samtlige materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver, som 

ikke er nævnt i IAS 36.2.  

 

Selskaber underlagt IAS 36 er pligtige til én gang årligt at tage stilling til nedskrivningsbehovet i 

relation til dets aktiver. Selskaberne skal derfor vurdere, hvorvidt der er interne som eksterne 

indikationer på et nedskrivningsbehov. Vi vurderer, at vurderingen indeholder en høj grad af 

ledelses- og regnskabsmæssigt skøn, som vi finder det udfordrende for revisor at revidere. Det må 

alt andet lige antages, at regnskabsaflægger har et større indgående kendskab til de interne 

indikationer end revisor. Vi finder, at både revisor og regnskabsaflægger skal være branchekyndige 

for at kunne tage stilling til de i IAS 36.12 nævnte mindstekrav for interne og eksterne indikationer. 

Vi finder, at branchekyndighed som kvalitetsdimension vurderes højere hos regnskabsbruger end 

hos revisor og ledelsen. Vi konkluderer, at ledelsen såvel som revisor fremtidigt bør have større 

fokus på branchekyndighed, hvilket skal gøre sig gældende for at møde regnskabsbrugers 

forventninger i højere grad.  

 

IAS 36 angiver, at selskaber skal foretage regnskabsmæssig nedskrivning, såfremt den opgjorte 

genindvindingsværdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi lig den i regnskabet bogførte 

værdi. Genindvindingsværdien udgør den højeste værdi af enten dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger eller kapitalværdien. Vi vurderer, at metoden ved dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger indeholder et mindre omfang af regnskabsmæssigt skøn, såfremt en bindende 

salgsaftale mellem to uafhængige parter eller ved anvendelse af et aktivt marked kan anvendes. 

Omvendt vurderer vi, at kapitalværdimetoden indeholder en høj grad af regnskabsmæssigt skøn. 

Kapitalværdien opgøres ved de til aktivet fremtidige pengestrømme tilbagediskonteret til værdien i 

år 0. Som diskonteringsfaktor anvendes ofte wacc, som ligeledes kan underopdeles i flere variable. 

Det er vigtigt, at regnskabsaflægger og revisor forholder sig kritisk til opgørelsen af de forskellige 

variable, siden disse påvirker niveauet for wacc direkte samt derved værdien af det respektive aktiv. 

Vores undersøgelse af den faktiske udvikling i wacc sammenholdt med et forventeligt niveau viser, 

at wacc stiger som følge af den økonomiske krise. Vores undersøgelse viser dog, at stigningen i 

niveauet for wacc sker med en vis forsinkelse. Det er vanskeligt endeligt at konkludere, hvorvidt 

regnskabsaflægger kan forventes at omstille variablene for beregningen af wacc i begyndelsen af en 
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økonomisk krise, hvilket gør sig gældende, siden effekten af en økonomisk krise først reelt kan 

måles efter et år. De relevante variable i beregningen af wacc er den risikofrie rente, beta, 

markedsrisikopræmien samt lånerenten efter skat. Vi vurderer, at selskaber hvor muligt bør anvende 

uafhængige samt gennemsnitlige betragtninger til brug for opgørelsen af de nævnte variable. Den 

uafhængige kapitalstruktur ved beregningen af wacc bør ligeledes tage udgangspunkt i en Peer 

Group, hvilket, vi vurderer, er en fornuftig måde at omgå bestemmelsen i IAS 36.A19.  

 

Jf. IAS 36, appendiks A kan regnskabsaflægger anvende to metoder til opgørelse af de fremtidige 

pengestrømme. Den første metode er den traditionelle metode, som bygger på at sammenligne 

pengestrømme fra lignende aktiver på markedet. Vi vurderer, at metoden ikke er den mest 

anvendelige til opgørelse af pengestrømme for aktiver, hvor der ikke findes et aktivt marked. Den 

anden opgørelsesmetode er "den forventede pengestrømsmetode", som tager udgangspunkt i et 

varigt gennemsnit af forskellige mulige udfald med hensyn til de fremtidige pengestrømme. Vi 

finder det væsentligt og rationelt for opgørelser af nutidsværdier, at vi ikke blot anvender most 

likely case, da det alt andet lige ikke vi være et retvisende udtryk for de mulige fremtidige 

pengestrømme. Selskabers budgetperiode bør under en økonomisk krise eventuelt forkortes i 

forbindelse med forventningen om en eksempelvis negativ vækst eller en ikke normaliseret 

indtjeningsmargin. Revisor og regnskabsaflægger bør dog derved forholde sig mere kritisk til 

opgørelsen af aktivets terminalperiode, siden denne opgørelse kommer til at spille en større rolle 

ved værdiansættelsen af aktivet. Niveauet for vækstraten under en økonomisk krise bør ligge på 1-3 

% (Plenborg et al., 2008, s. 2), hvilket vi vurderer værende et acceptabelt niveau. Niveauet bør dog 

revurderes, såfremt niveauet for BNP udvikler sig nævneværdigt.  

 

Vi finder, at det i forbindelse med den økonomiske krise er vanskeligt for selskaberne at budgettere, 

siden forventningerne til fremtiden synes mere uvisse. Den øgede grad af globalisering og 

samhandel har medført, at det mængden af eksempelvis eksterne faktorer er nået et omfang, som 

kan antages at være praktisk umuligt at medtage. Det er vores vurdering, at såfremt at selskabet har 

foretaget alt, hvad der med rimelighed kan forventes under en økonomisk krise, opfylder budgettet 

kravet for et regnskabsmæssigt skøn. Det må kunne forventes, at selskabet prioriterer at indhente 

information fra de mest væsentlige og risikofyldte områder, hvorved selskabet reducerer risikoen 

for fejl og mangler i budgettet.  
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Såfremt ledelsen ikke finder, at der er indikationer på et nedskrivningsbehov, behøver ledelsen ikke 

foretage selve nedskrivningstesten. Ledelsen er dog pligtig til hvert år at foretage nedskrivningstest 

for aktiver med en ubestemt levetid som for eksempel goodwill. Selskabets ledelse kan som 

udgangspunkt selv bestemme hvilket tidspunkt på året, at de ønsker at udføre nedskrivningstesten 

samt deres stillingstagen til indikationerne på nedskrivningsbehovet. Ledelsen er dog pligtig til at 

udføre testen eller tage stilling endnu en gang, såfremt det indtil balancedagen er forekommet 

væsentlige ændringer i aktivets kontekst. Eksempelvis kan den økonomiske krises indtruffen i 2008 

have medført en for aktivet forandret kontekst, hvorfor selskabers ledelse har måttet revurdere 

allerede foretagne nedskrivningstest samt vurderinger i december eller januar, selvom de måtte have 

foretaget disse handlinger allerede i august (Balancedag 31.12.2008).  

 

Vi finder at årsrapporten er regnskabsbrugers vigtigste kilde til information, hvorfor 

oplysningspligten jf. IAS 136 er gennemgået. Vi har gennem vores diskussion af en øget 

oplysningspligt i forhold til de nævnte mindstekrav i IAS 36 måtte konkludere, at større åbenhed i 

forhold til nedskrivningstest i årsrapporten vil være ufordelagtig. Dette skyldes primært, at 

årsrapporten er en offentlig tilgængelig informationskilde, som konkurrenter og långivere vil kunne 

anvende mod selskabet. Vi er derfor enige med Steffensen i, at der på nuværende tidspunkt ikke 

findes noget bedre alternativ til IFRS som regnskabssprog.  

 

Vi finder dog, at anvendelsen af følsomhedsanalyser ikke dikteres særlig omfattende i IAS 36, 

hvilket med fordel kan ændres. En øget anvendelsesgrad af følsomhedsanalyser på aktiv kategori 

niveau vil medføre en øget gennemsigtighed for regnskabsbruger, hvilket særligt i forbindelse med 

en økonomisk krise kan være interessant, siden fremtidsudsigterne synes uklare at gisne om. Vi 

finder ligeledes, at det vil være en fornuftig kontrol, såfremt den fundne kapitalværdi blev 

sammenlignet med markedsværdien, hvilket ville være med til at give en indikation af rigtigheden 

af det fundne niveau.  
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10 BESVIGELSER OG DERES  EFFEKT I FORBINDELSE MED NEDSKRIVNINGSTEST 

Vi har i de foregående afsnit haft fokus på, hvad kvalitet var set fra regnskabsbrugers og revisors 

side, forventningskløften, samt hvilke krav IAS 36 stiller til nedskrivningstest, og hvilken 

påvirkning en økonomisk krise vil have på nedskrivningstesten, såfremt virksomheden handler i 

god tro. Men det er ikke sikkert, at en presset virksomhed under en økonomisk krise til en hver tid 

kan forventes at handle i god tro, og det er i forbindelse med Enron-skandalen og Stein Bagger-

skandalen set, at besvigelser kan have store konsekvenser for virksomhederne og de involverede 

revisionsfirmaer. Vi vil som nævnt i afhandlingens afsnit 5.3 vedrørende Houck have fokus på 

besvigelser i form af regnskabsmanipulation, hvilket ligeledes vil give sig til udtryk i dette afsnit. 

 

Vi finder det relevant at diskutere, hvilke muligheder ledelsen har for at begå besvigelser i 

forbindelse med nedskrivningstest. Vi ønsker at pointere, at vi ikke finder, at alle selskaber 

praktiserer regnskabsmanipulation. Vi ønsker blot at pointere, at der generelt og særligt under en 

økonomisk krise kan være en risiko for, at regnskabsmanipulation forekommer. Dette gør sig blandt 

andet gældende, siden det under en økonomisk krise alt andet lige vil være mere udfordrende for 

blandt andet ledelsen at opnå foruddefinerede forventninger til eksempelvis EBIT samt andre 

mulige incitamentsaflønnings mål.  

 

I forbindelse med vores fortløbende gennemgang af mulighederne for regnskabsmanipulation ved 

nedskrivningstests belyses en række af de svagheder, der er i forbindelse med IAS 36 og de 

internationale regnskabsstandarder. PwC har foretaget en undersøgelse i 2011 under navnet 

"Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011" (PwC, 2011), hvor de finder, at der fortsat er stor risiko 

for regnskabsmanipulation. Undersøgelsen viser, at omfanget af regnskabsmanipulation er steget fra 

20 % til 41 % i perioden 2005-2011. Den viser ligeledes, at omfanget af regnskabsmanipulation har 

tilnærmet sig niveauet for misbrug af aktiver jf. Figur 10-1.  

 



CBS – Handelshøjskolen i København                                                         Kandidatafhandling             
 

 
                                       Side 94 af 124 

 

 
Figur 10-1 - De 6 væsentligste typer af virksomhedskriminalitet i Danmark (PwC, 2011, Virksomhedskriminalitet i Danmark 
2011) 

 

Vi er bevidste om, at regnskabsmanipulation i forbindelse med nedskrivningstests ikke er registreret 

som værende den mest anvendte form for besvigelse. Dette kan umiddelbart skyldes flere årsager. 

Vi vurderer, at en central årsag til dette kan være, at nedskrivningstest er et yderst komplekst 

område, hvor revisor har svært ved at udfordre ledelsen. Det er omvendt lettere at konstatere, at der 

mangler varer på et varelager, siden dette er en fysisk observation. Vi vurderer ligeledes, at det kan 

være lettere at opdage manipulation af niveauet for omsætningen, siden dette kan testes ved 

eksempelvis substanstests - dette selvom omsætning alt andet lige er behæftet med en specifik 

risiko. Vi finder dog, at test af eksempelvis omsætningen i de fleste tilfælde er mindre komplekst 

end test af nedskrivningstest. Nedskrivningstesten indeholder alt andet lige en højere grad af 

regnskabsmæssigt skøn, hvilket medfører en højere kompleksitet.  

 

 Det er vores vurdering, at besvigelsesrisici i forbindelse med nedskrivningstest ikke kun 

fremkommer i forbindelse med en økonomisk krise, men at incitamentet, rationalet og muligheden 

for at begå besvigelser kan være væsentligt forøget i forbindelse med en økonomisk krise, hvilket 

vil blive diskuteret nærmere i det næste afsnit. 
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10.1 HVORFOR BESVIGELSER KAN FREMKOMME I FORBINDELSE MED NEDSKRIVNINGSTEST 

UNDER EN ØKONOMISK KRISE 

Ifølge ISA 240 - Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet ligger det 

primære ansvar for forebyggelse og opdagelse af besvigelser hos virksomhedens ledelse, og øverste 

ledelse. I forbindelse med økonomiske kriser er det dog vores vurdering, at det i større grad kan 

være ledelsen selv, der er involveret i besvigelserne for at kunne opfylde kravene fra interessenter 

som for eksempel investorer og långivere. Dette skyldes ligeledes, at det er ledelsen (Den 

administrative ledelse + bestyrelse) i selskabet, som aflægger årsregnskabet, hvorved ledelsen tager 

ansvaret herfor. Vores fokus vil således ikke være på besvigelser udført af den enkelte medarbejder 

men i stedet for på besvigelsesrisici, hvor ledelsen af virksomheden er involveret.  

 

For at der er tale om en besvigelse skal de i ISA 240 - Vejledning A.1 tre forhold i 

besvigelsestrekanten være opfyldt. Besvigelsestrekanten er illustreret ved nedenstående figur, og vi 

anvender den aktivt i vores diskussion vedrørende besvigelser i forbindelse med nedskrivningstest.  

 

 

 

 

10.1.1 Rationale bag regnskabsmanipulation under en økonomisk krise 

For det første skal ledelsen kunne rationalisere, at besvigelsen er retfærdig. Det er vores vurdering, 

at rationalerne kan være subjektive og stærkt kontekstbaseret, hvorfor det nævnte rationale kun skal 

Rationale 

Incitament Mulighed 

Besvigelsestrekant 

Figur 10-2 - Besvigelsestrekanten (Egen tilvirkning) 
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betragtes som værende et eksempel. I forbindelse med den nuværende økonomiske krise er flere 

virksomheder gået konkurs eller har været truet af betalingsstandsning. En række virksomheder er 

yderligere blevet likvideret uden konkurs eller betalingsstandsning som følge af, at investorerne har 

trukket deres penge ud af virksomhederne. Rationalet for den administrative ledelse til at begå 

besvigelser kan i en sådan situation være for at sikre virksomhedens videre drift, og derved 

beskæftigelsen af virksomhedens medarbejdere og ledelsen selv. Såfremt ledelsen kan rapportere et 

positivt regnskabsmæssigt resultat for året samt ligeledes positive budgetter som følge af et ikke 

konkluderet nedskrivningsbehov, da vil ejerkredsen med stor sandsynlighed vælge at fortsætte 

selskabets drift frem for eksempelvis likvidation. Selskabets ledelse kan derved finde det rationelt 

og derved retfærdigt at foretage regnskabsmanipulation, siden dette vil sikre deres eget og ligeledes 

deres ansattes fremtidige arbejde og private finansiering.  

 

Vi vurderer ligeledes, at selskaber, som eksempelvis opererer inden for forskning, kan finde andre 

interessante rationaler. Vil det eksempelvis være rationelt at likvidere et selskab, som har forsket i 

mange år på at finde en kur for kræft eller en anden livstruende sygdom, og hvor forskerne spår, at 

de er tæt på at nå målet? Dette kan muligvis være rationelt set ud fra en økonomisk betragtning med 

fokus på minimering af en eventuel tabsrisiko. Vi finder dog, at selskabets ledelse, som muligvis 

brænder for samt har arbejdet hele deres liv på at finde denne kur, kan være af en anden holdning, 

hvilket kan medføre en for ledelsen rationel foretagen regnskabsmanipulation.   

10.1.2 Muligheden ved regnskabsmanipulation under en økonomisk krise 

For det andet skal ledelsen have muligheden for at begå besvigelsen. Ifølge ISA 240.31 har ledelsen 

på grund af deres særlige position muligheden for at tilsidesætte et ellers effektivt kontrolmiljø. 

Ledelsen har derved mulighed for at udarbejde regnskabsmateriale og regnskaber, som indeholder 

besvigelser. Risikoniveauet kan variere ud fra den enkelte virksomheds kontekst, men det vil altid 

være til stede, hvorfor revisor jf. ISA 240.31 altid skal tage aktiv stilling til ledelsens muligheder for 

besvigelser. Vi kan hermed med rimelighed antage, at ledelsen har muligheden for at begå 

besvigelser under en økonomisk krise. I den fra vores side definerede administrative ledelse er 

indeholdt Administrerende direktør (CEO), økonomidirektør (CFO), HR direktør samt andre 

nøglepersoner. Det vil blandt disse størrelser alt andet lige være selskabets økonomidirektør, som 

har den bedste forståelse for økonomien, hvorfor der kan opstå tilfælde, hvor eksempelvis HR 

direktøren og den administrerende direktør vil lytte til økonomidirektørens argumenter for 

eventuelle nedskrivningsbehov samt størrelsen heraf. Dette giver økonomidirektøren en unik 
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mulighed for at styre nedskrivningstesten efter eget ønske. Vi vurderer ligeledes, at en økonomisk 

krise vil skabe større usikkerhed ligeledes i direktionen, hvorfor et økonomisk ansvar alt andet lige 

vil blive placeret hos økonomidirektøren. Dette giver igen økonomidirektøren mulighed for øget 

spillerum med hensyn til nedskrivningstestenes udfald og resultatpåvirkning.   

10.1.3 Incitament for regnskabsmanipulation under en økonomisk krise 

For det tredje skal ledelsen have et incitament til at begå besvigelsen. I forbindelse med en 

økonomisk krise øges incitamentet i nogle virksomheder for at begå besvigelser, for eksempel 

grundet Going Concern-issues. I forbindelse med Going Concern issues vil selskaber ofte være 

presset på likviditeten, og de vil som oftest være afhængige af at kunne låne penge i banken. Vi har 

observeret, at bankerne ofte vil anmode om at se selskabets regnskab, som de skal anvende til at 

konkludere på bibeholdelsen eller til en eventuel udvidelse af kreditten. Regnskabsaflægger kan 

derfor have incitament til at manipulere med regnskabet og herunder nedskrivningstesten, således at 

regnskabet udarter sig mere positivt i forbindelse med bankens kreditvurdering. Selskabets 

incitament, vurderer vi, kan ligge sig tæt op af dets rationaler under en økonomisk krise.  

 

Der findes mange forskellige incitamenter for besvigelser ligesom der findes mange forskellige 

måder at udføre regnskabsmanipulationen på alt efter, hvad det ønskede mål er for besvigelsen. Vi 

vil derfor kun fremhæve de incitamenter, som vi finder relevante i forhold til 

regnskabsmanipulation, hvor i IAS 36 kan være relevante. De nævnte incitamenter er på overordnet 

niveau generelt gældende for flere regnskabsposter, og vi er bevidste om, at ledelsen i de fleste 

tilfælde ville foretage regnskabsmanipulation, der inkluderer flere regnskabsposter på samme tid. 

Det er derved ikke sikkert, at regnskabsmanipulationen i alle tilfælde vil blive foretaget over aktiver 

og herunder aktiver under IAS 36.  Det er dog vores overbevisning, at ledelsen i virksomheder, hvor 

fokus på regnskabet ligger på aktivsummen og resultat efter afskrivninger (EBIT), kan have øget 

incitament til at manipulere med aktiverne. Yderligere kan regnskabsmanipulationen af aktiver i 

forbindelse med nedskrivningstesten udføres med henblik på at dække over anden 

regnskabsmanipulation. For eksempel vil en manglende nedskrivning af driftsaktiverne kunne 

understøtte foretaget regnskabsmanipulation af omsætningen og omkostningerne, og derved kunne 

anvendes til at understøtte overvurderede fremtidige budgetter. Budgetterne ville kunne anvendes i 

forbindelse med optagelsen af for eksempel et lån under den økonomiske krise. Det vil ligeledes 

kunne anvendes til at sikre, at investorerne i visse tilfælde ikke trak pengene ud af virksomheden, da 

driftsaktiverne forsat så lovende ud. Det kunne ligeledes tænkes, at ledelsen grundet den 
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økonomiske krise ønsker at overvurdere virksomhedens underskud. Dette kunne være i forbindelse 

med udskiftninger i ledelsen, hvor første år kan betragtes som værende et dårligt år grundet den 

gamle ledelses dårlige beslutninger. Ledelsen vil i det efterfølgende år kunne anvende en eventuelt 

overvurderet nedskrivning til at indikere, at aktiverne opskrives som følge af, at aktivernes 

fremtidige pengestrømme igen ser mere positive ud. Det skal dog bemærkes, at dette ikke er muligt, 

såfremt der er tale om tilbageførsel af nedskrivninger på goodwill, jf. IAS 36.124-125.  

10.1.4 Regnskabsmanipulation som følge af incitamentsaflønning 

Vi vurderer, at incitamentsaflønningsformer kan være et væsentligt incitament i forbindelse med 

regnskabsmanipulation af nedskrivningstests. Dette gør sig gældende, siden nedskrivningsbehovets 

størrelse kan have direkte resultateffekt, hvilket alt andet lige vil påvirke størrelsen af bonus med 

videre. Vi har observeret, at flere større danske børsnoterede selskaber anvender 

incitamentsaflønning, hvor eksempelvis selskabernes ledelser bliver tildelt aktieoptioner på 

baggrund af et eksempelvis for året opnået resultat. De bonusmodeller, som vi har stiftet 

bekendtskab med, tildeler blandt andet bonus i form af aktieoptioner som følge af opnåelse af et 

bestemt niveau for EBIT. Ved EBIT er der taget højde for eventuelle nedskrivninger, hvorfor dette 

mål påvirkes heraf. Såfremt bonusmodellen i stedet tog udgangspunkt i EBITDA, ville en ændring i 

niveauet for nedskrivninger ikke kunne påvirke opfyldelsen af bonusmålet, hvorfor vores 

identificerede problematik ville være en anden.  

 

Vi finder, at ledelsen ved erhvervelsen af aktieoptionerne får en dobbelt rolle med splittede 

interesser. Ved erhvervelsen af eksempelvis aktieoptioner opnår ledelsen derved status som 

værende både regnskabsaflægger og mulig aktionær, hvilket kan forrykke balancen vedrørende 

ledelsens uafhængighed. Det er vigtigt, at revisor er bekendt med denne ubalance, således at denne 

kan risikorette sin revisionsplanlægning ud fra dette. Kendskabet til ledelsens bonusmodeller falder 

alt andet lige ind under det kendskab til virksomheden, som revisor opfordres til at besidde jf. ISA 

315. Revisors kendskab til virksomheden er alt andet lige en af de grundlæggende forudsætninger 

for, at revisor kan risikorette sin revision.   

 

Vi tillader os at stille spørgsmålstegn ved, om hvorvidt ledelsen ved modtagelse af aktieoptioner 

kan forholde sig 100 % objektivt, når de står overfor at skulle tage stilling til væsentlige 

nedskrivningsbehov, som alt andet lige vil medføre et for dem personligt økonomisk tab. 

Aktieoptioner vil som oftest være af typen call-optioner, hvor indehaveren har ret til at exercise 



CBS – Handelshøjskolen i København                                                         Kandidatafhandling             
 

 
                                       Side 99 af 124 

 

optionen til en given kurs til et bestemt tidspunkt. Der sondres generelt mellem henholdsvis 

Europæiske og Amerikanske optionstyper, hvor den europæiske option kan udnyttes på 

udløbsdagen, mens den amerikanske option som udgangspunkt kan udnyttes på et vilkårligt 

tidspunkt frem til udløbsdagen. Det vil derfor også være relevant at kende til typen af de optioner, 

som ledelsen er i besiddelse af. Vi vil for bedre at kunne illustrere problematikken komme med et 

teoretisk tænkt eksempel:  

 

CFO Hans Hansen fra et stort børsnoteret selskab i Danmark har i de seneste år arbejdet stenhårdt 

på at udfylde sin centrale rolle i et spændende og udfordrende marked. Hans Hansen har grundet det 

store arbejdspres været nødsaget til for en stund at nedprioritere familie og venner, men han har dog 

intentioner om at rode bod på de sociale ender, når han til sommer går på pension. Det sociale liv 

vil han delvist rette op på ved at købe et flot nyt sommerhus, som han sammen med sin kone har 

haft kigget på i flere år.  

 

Hans Hansen har kva sin flotte indsats på arbejdspladsen modtaget en stor portion aktieoptioner 

(Europæiske), som han skal bruge på købet af sommerhuset samt til at leve det gode liv i sin 

pensionsalder. Aktieoptionerne var inden aflæggelsen af årsregnskabet 2011 in the money, og Hans 

Hansen glæder sig til at exercise optionerne. Der sker så det, at Hans Hansens regnskabschef i 

december måned kommer med en for Hans Hansen ubehagelig meddelelse. Den for nylig udførte 

nedskrivningstest på selskabets aktiver viser, at der er et nedskrivningsbehov på 50 mio. kr., hvilket 

vil forværre indeværende års resultat væsentligt, og hvilket samtidig vil medføre, at selskab ikke når 

budgetteret EBIT for året, hvorfor der på denne baggrund ikke vil blive udbetalt bonus til de 

respektive medarbejdere. Nedskrivningen omfatter primært goodwill, og Hans Hansen er bevidst 

om, at nedskrivningen vil medføre, at selskabet ved nedskrivningen ikke blot giver afkald på nogle 

aktiver, men at selskabet ligeledes signalerer til markedet, at selskabet ikke kan argumentere for, at 

selskabet indenfor nær fremtidig vil tjene nok penge til at forsvare den fortsatte aktivering af 

goodwill'en. Hans Hansen ser ligeledes, at nedskrivningen vil medføre, at hans hårdt tjente 

aktieoptioner vil ende out of money ved optionens udløb.  

 

Vi vurderer, at eksemplet illustrere nogle af de dilemmaer, som kan opstå ved netop 

nedskrivningstests. Ved nedskrivningstest tages der ofte stilling til værdiansættelse af aktiver af 

meget høj værdi, hvor værdiansættelsen som anført i IAS 36 afsnittet indeholder en høj grad af 

regnskabsmæssigt skøn. Vi finder, at Hans Hansen kva sin ledende stilling vil have muligheden for 
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at begå regnskabsmanipulation. Han vil ligeledes have incitamentet, siden han ikke vil kunne købe 

det længe ønskede sommerhus, såfremt han ikke foretager regnskabsmanipulation ved 

nedskrivningstesten. Ligeledes vil han kunne rationalisere sig frem til at udføre 

regnskabsmanipulationen, siden han finder, at han har fortjent de penge, som hans optioner vil 

kunne give ham, nu hvor han har måttet give afkald på flere sociale arrangementer etc. Det kan 

ligeledes tænkes, at Hans Hansen gennem flere år i selskabet kender sine medarbejde ganske godt, 

og han ved ligeledes, hvor vigtigt det er for nogle af dem, at de får deres bonus i år, således at de 

bliver ved med at ønske sig ansat i selskabet, og således at de kan betale termin på deres dyre 

boliglån med videre. Der er derved en risiko for, at Hans Hansen vil undersøge, om der kan 

argumenteres for et lavere nedskrivningsniveau end det først beregnede.  

 

Vi finder, at ovenstående tænkte eksempel illustrerer, at incitamentsaflønning kan have en væsentlig 

indflydelse på risikoen for, at der i et selskab forekommer regnskabsmanipulation. Vi finder 

ligeledes, at området er ganske følsomt, og at det ville være hensigtsmæssigt i disse sammenhænge, 

såfremt selskaber ikke opererede med incitamentsaflønningsprogrammer, da de derved som ovenfor 

skrevet øger risikoen for manglende uafhængighed og risikoen for regnskabsmanipulation.  

 

I en artikel fra magasinet "Penge og privatøkonomi" vises en opgørelse over C20 chefernes 

aktiebeholdning i det selskab, hvor de er ansat. I artiklen fremgår det, at administrerende direktør 

Henrik Poulsen fra TDC har egne aktier i TDC for en værdi af 41,8 millioner kroner. Tilsvarende 

har administrerende direktør Lars Rebien Sørensen fra Novo Nordisk aktier for 29,8 millioner 

kroner i Novo Nordisk. I den anden ende af skalaen ligger eksempelvis Ditlev Engel med en 

aktiebeholdning i Vestas på 0,2 millioner kroner (Sylvest, 2011, s. 24). Eksemplet illustrerer, at 

økonomien i de selskaber, som cheferne leder, kan have stor relevans for privatøkonomien. Det er 

ikke blot chefernes job, som kan være på spil under en økonomisk krise, men derudover værdien af 

chefernes store aktiebeholdninger. Det kan diskuteres, om hvorvidt Henrik Poulsen fra TDC har et 

større incitament for regnskabsmanipulation relativt til Ditlev Engel fra Vestas som følge af 

størrelsen på deres aktiebeholdninger. Incitamentets niveau vil alt andet lige også være påvirket af 

personens samlede økonomi relativt til investeringen i selskabet ud fra en risikobetragtning ved 

porteføljeteori.  
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10.1.5 Regnskabsmanipulation for at sikre overholdelse af covenants  

Incitamentsaflønning er som beskrevet i afsnittet ovenfor et af flere mulige incitamenter for, at en 

ledelse kan være villig til at begå regnskabsmanipulation under en økonomisk krise. Et andet 

incitament, som forstærkes under en økonomisk krise, er ønsket omkring overholdelse af eventuelle 

covenants. I forbindelse med en økonomisk krise er det rimeligt at antage, at flere selskaber ofte vil 

have et øget likviditetsbehov samt begrænset adgang til likvide midler. I forbindelse med 

låneoptagelse hos banken, vil banken under en økonomisk krise stille krav om øget brug af 

kreditretlige covenants (Dansk Erhverv, 2010, s. 7). Covenants er kreditretlige betingelser, som 

opstilles i den indgående låneaftale. Såfremt låntager ikke formår at overholde aftalte covenants kan 

dette resultere i, at lånet eller kreditrammen ophører, eller at låntager må betale en form for bod som 

følge af misligholdelsen af låneaftalen. Der findes flere typer af covenants, som for eksempel kan 

være virksomhedspant, fordringspant, kaution og støtteerklæringer og låneklausuler herunder 

financial covenants (Dansk Erhverv, 2010, s. 8). Vi vurderer, at der særligt vil være en øget risiko 

for regnskabsmanipulation i relation til de finansielle covenants under en økonomisk krise. De 

finansielle covenants tager som regel udgangspunkt i forskellige nøgletal, som eksempelvis kan 

være gearings ratios og coverage ratios. 

 

De forskellige ratios tager ofte udgangspunkt i balancen, som alt andet lige påvirkes som følge af 

resultatet af en nedskrivningstests. Såfremt der foretages en større nedskrivning kan dette 

eksempelvis medføre en ændring i debt/equity forholdet, hvilket kan medføre manglende 

overholdelse af en covenant. Vi antager, at den administrative ledelse ikke ønsker at skuffe 

bestyrelsen etc., hvorfor der er en risiko for, at de vil foretage regnskabsmanipulation for at 

overholde covenants. Vi vurderer, at incitamenterne for ønsket om overholdelse af covenants alt 

andet lige ligner de ovenfor nævnte i relation til incitamentsaflønning, hvorfor vi ikke vil gennemgå 

dem dybdegående igen i dette afsnit. Vi vil dog pointere vigtigheden af overholdelsen, siden 

kreditrammer og generelle likviditetsforhold er væsentlige forhold under en økonomisk krise. Vi 

finder, at der i forbindelse med en nedskrivningstest kan være tale om beløb af en væsentlig 

regnskabsmæssig størrelse, hvorfor nedskrivningstests vil kunne bidrage væsentligt til forholdet 

omkring covenants, hvorfor risikoen for regnskabsmanipulation i denne forbindelse er øget.  
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10.2 FORMER FOR REGNSKABSMANIPULATION, OG DERES EVENTUELLE EFFEKT PÅ 

NEDSKRIVNINGSTEST 

Kvalitetsdimensionen "kritisk overfor revidenten" er den kvalitetsdimension, som vi endnu ikke har 

diskuteret nærmere, samt hvor aktionær og journalist prioriterer kvalitetsdimensionen højere end 

revisor og direktør jf. afsnit 7. Aktionær og journalist vurderes derved generelt at have et behov for, 

at revisor forholder sig mere kritisk overfor revidenten, hvilket alt andet lige må være særligt 

gældende under en økonomisk krise. Blandt Limperg, M&S og Houck er det kun Houck, der 

anvender kvalitetsdimensionen "kritisk overfor revidenten". Såfremt revisor forholder sig mere 

kritisk overfor revidenten i forbindelse med revisionen af nedskrivningstest, da kan vi med 

rimelighed antage, at risikoen for regnskabsmanipulation mindskes. I denne sammenhæng vil det 

ligeledes være muligt, såfremt ikke tilsigtede fejl opdages som følge af den øgede kritiske tilgang til 

revidenten. Siden det jf. vores afhandling kun er Houck, der har fokus på denne kvalitetsdimension, 

vil følgende afsnit tage udgangspunkt i hans teoretiske tankesæt.  

 

Det er historisk set, at der er flere forskellige måder at udføre regnskabsmanipulation på, og 

alvorligheden i form af væsentlighed og risiko for interessenterne kan variere. Houck samler 

formerne for regnskabsmanipulation i fire kategorier indenfor hvilke, det er muligt at manipulere 

med bundlinjen. Disse 4 kategorier kan underopdeles alt efter, om bundlinjen ønskes påvirket 

negativ eller positivt, da det alt efter ledelsens incitament kan være relevant. De fire kategorier med 

nævnte underopdelinger er opstillet i nedenstående Figur 10-3. 

 

Basalt set kan ledelsen regnskabsmanipulere ved at højne eller sænke henholdsvis omsætningen, 

omkostningerne, aktiverne eller forpligtigelserne. I forbindelse med nedskrivningstest er det 

primært regnskabsmanipulation af aktiverne, som er relevant, i det nedskrivningstesten foretages på 

disse. Vores fokus vil således, som tidligere nævnt, primært være med udgangspunkt i 

regnskabsmanipulation af aktiverne. Det skal dog bemærkes, at regnskabsmanipulation af 

omsætningen, omkostninger eller forpligtigelser indirekte vil kunne have en indflydelse på 

nedskrivningstesten, i det omfang tidligere års manipulerede tal anvendes som del af grundlaget for 

budgetter og pengestrømsanalyser. Yderligere kan ledelsen udføre regnskabsmanipulation uden at 

påvirke bundlinjen ved at over- og undervurdere eventuelle balancekonti, hvilket for eksempel kan 

foretages ved faktisk at opskrive et aktiv. Ved opskrivningen af et aktiv, debiteres aktivet og 

egenkapitalen krediteres, hvorved både aktiver og passiver stiger uden resultatopgørelsen påvirkes. 
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Revisor bør dog ved sin revision af indikationerne for nedskrivningstests kontrollere, om der er 

dokumentation for, at en sådan opskrivning er på sin plads. Især i forbindelse med en økonomisk 

krise bør revisor være mere fokuseret, såfremt der foretages opskrivninger, da opskrivningerne går i 

mod den samlede markedstendens. Forhold omkring faktisk opskrivning af materielle anlægsaktiver 

er reguleret ved IAS 16, mens forhold vedrørende immaterielle aktiver findes i IAS 38. Vi vil i 

afhandlingen ikke komme nærmere ind på indholdet i IAS 16 og 38, hvilket ligeledes fremgår af 

vores problemafgrænsning.  

 

I en undersøgelse fremgik det, at 13 ud af undersøgelsens 26 børsnoterede selskaber i tredje kvartal 

2008 forventede at foretage nedjusteringer. Herudover forventede 10 selskaber uændrede forhold, 

mens 3 selskaber forventede opjusteringer (Plenborg et al, 2008, s. 1). Dette understreger, at både 

ledelsen og revisor i forbindelse med en økonomisk krise bør have et øget fokus på 

nedskrivningstests. Forventningerne kan være forskellige fra selskab til selskab samt alt afhængig af 

branche, men undersøgelsen viste alt andet lige en tendens til forventede nedjusteringer.  
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Figur 10-3 - Former for regnskabsmanipulation (Egen tilvirkning) 



CBS – Handelshøjskolen i København                                                         Kandidatafhandling             
 

 
                                       Side 104 af 124 

 

Hvordan aktiverne opgøres ifølge IAS 36 er overordnet gennemgået i afsnit 9.3, hvorfor vi i det 

følgende vil have fokus på og uddybe, hvordan eventuel regnskabsmanipulation kan foretages i 

tilknytning til IAS 36. I forbindelse med nedskrivningstesten tager vi udgangspunkt i 

genindvindingsværdien, som skrevet er den højeste af kapitalværdien og dagsværdien fratrukket 

salgsomkostninger. Såfremt der blev foretaget regnskabsmanipulation i forbindelse med 

nedskrivningstesten, ville det som udgangspunkt være ved opgørelsen af en af de to størrelser, 

hvilket vi i de nedenstående afsnit vil komme nærmere ind på.  

10.2.1 Regnskabsmanipulation af dagsværdien fratrukket salgsomkostninger 

Dagsværdien fratrukket salgsomkostninger opgøres ved at kontrollere, hvad aktivet kan indbringe af 

pengestrømme, såfremt det sælges. Der tages således udgangspunkt i, at dokumentationen kommer 

fra eksterne parter værende en anden uafhængig virksomhed eller et aktivt marked, som understøtter 

den salgspris, som virksomhederne har vurderet deres aktiv til. Regnskabsmanipulation vil i denne 

forbindelse kun kunne udøves, såfremt virksomheden har en fiktiv eller villige tredjepart, som 

leverer denne dokumentation. Siden ledelsen som regel har svært ved at påvirke salgsværdierne på 

et aktivt marked andet end at undlade at anvende aktuelle købspriser, vil ledelsen primært kun begå 

regnskabsmanipulation ved hjælp af en fiktiv eller villig tredjepart. Såfremt ledelsen kan fremlægge 

en bindende salgsaftale med en tilsyneladende uafhængig tredjepart, vil denne pris fratrukket 

salgsomkostningerne kunne fremlægges som dokumentation for aktivet, og aktivet vil således 

kunne undgå nedskrivning. Handlen vil efterfølgende efter underskrivelsesdatoen for regnskabet 

kunne tilbagetrækkes, hvilket kunne ske, uden at revisor eller eventuelle aktionærer ville bemærke 

noget. Dog ville den kritiske revisor året efter være opmærksom på, at aktivet stadig var kontrolleret 

af virksomheden, og revisor ville efterfølgende være nødt til at vurdere, om en mere kritisk tilgang 

ville være nødvendig fremadrettet.  

 

Såfremt en underskrevet aftale eller et aktivt marked ikke er til stede, skal ledelsen efter bedste evne 

skønne, hvad dagsværdien fratrukket salgsomkostninger ville være ved et salg til en villig, 

kvalificeret og uafhængig part. Ifølge Houck er de regnskabsmæssige skøn en gråzone indenfor 

regnskabsstandarderne, som giver ledelsen mulighed for at manipulere med tallene, uden at revisor 

nødvendigvis vil kunne gøre noget ved det (Houck, 2003, s. 44). Så længe ledelsen holder de 

regnskabsmæssige skøn indenfor en rimelig grænse, vil det være svært for revisor at 

modargumentere for, at ledelsens tal ikke er ligeså korrekt og retvisende, som det revisor eventuelt 

er kommet frem til (Houck, 2003, s. 45). Dette gør sig gældende, siden der ikke er tale om 
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absolutter med kun et korrekt resultat, men at der i stedet er tale om netop regnskabsmæssigt skøn, 

hvor der alt andet lige er implementeret et usynligt spænd. En måde at imødekomme 

problematikken på kan være ved anvendelse af en ekspert, som har ekspertise indenfor opgørelse af 

dagsværdien for det specifikke aktiv. Denne service er dog i visse tilfælde omkostningstung, 

hvorfor den i praksis som oftest anvendes i de tilfælde, hvor ledelsen og revisor ikke kan finde en 

anden udvej eventuelt som følge af deres uoverensstemmelser.  

10.2.2 Regnskabsmanipulation af kapitalværdien 

Den anden størrelse, som ledelsen kan have mulighed for at manipulere med er kapitalværdien. 

Ledelsen er i forbindelse med opgørelsen af de fremtidige pengestrømme for de forskellige aktiver 

ligeledes nødsaget til at foretage en række regnskabsmæssige skøn. Der er derved mulighed for at 

manipulere med de skøn, som anvendes i blandt andet budgetterne, og det vil som beskrevet i afsnit 

10.2.1 være svært for revisor at modbevise ledelsens skøn grundet blandt andet dets kompleksitet. 

Beregningen af kapitalværdien er gennemgået i afsnit 9.3.3, hvor vi beskriver de komponenter, som 

ledelsen skal medtage i beregningen af et aktivs kapitalværdi. Ud fra disse komponenter har vi 

vurderet, at ledelsen på følgende fire måder vil kunne udføre regnskabsmanipulation. For det første 

kan ledelsen lave et bevidst fejlskøn i aktivets fremtidige pengestrømme ved at overvurdere aktivets 

indtægter, og/eller undervurdere aktivers forpligtigelser, og eventuelt undlade visse forpligtigelser. 

For det andet kan ledelsen bevidst overse mulige ændringer i beløb og tidspunkt for de fremtidige 

pengestrømme. I forbindelse med en økonomisk krise kan de markedsmæssige ændringer medføre, 

at for eksempel indtjeningen falder eller udskydes grundet betalingsvanskeligheder fra ens kunder 

eller konkurs blandt ens leverandører.  

 

En anden væsentlig variable i nedskrivningstesten, som regnskabsaflægger alt andet lige har 

mulighed for at manipulere er wacc. Wacc er som diskuteret under afsnit 9.3.3.1 vedrørende 

estimering af wacc en kompleks størrelse, som kan være udfordrende at opgøre samt revidere. 

Kompleksiteten samt den høje grad af regnskabsmæssigt skøn samt usikkerheden under en 

økonomisk krise giver alt andet lige øgede muligheder for regnskabsmanipulation af 

nedskrivningstesten. I forbindelse med estimering af de forskellige variable til brug for beregningen 

af wacc vil der som oftest være tale om acceptable spænd. Regnskabsaflægger vil derved kunne 

anvende det niveau, som falder ind under det acceptable spænd, og som samtidig påvirker udfaldet 

af niveauet for wacc. Regnskabsaflægger vil derved kunne komme frem til et velargumenteret 

niveau for wacc, som revisor alt andet lige kan være enig i. Regnskabsaflægger vil ved at 
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manipulere med beregningen af wacc kunne påvirke kapitalværdien og derved udfaldet af et 

eventuelt nedskrivningsbehov samt størrelsen af dette.  

 

Såfremt ledelsen vælger at fastholde forhåndsværende pengestrømsopgørelser samt ignorere og 

fortie oplysninger om disse forhold for revisor, vil ledelsen derved kunne foretage 

regnskabsmanipulation af kapitalværdiopgørelserne. Det er vores vurdering, at revisor ved at gøre 

brug af tidligere års erfaringer, samt sammenholde oplysninger for nedskrivningstestene med 

oplysninger fra revisionen af områder, så som omsætning, driftsomkostninger, debitorer og 

kreditorer kan minimere risikoen for besvigelser. For det tredje kan ledelsen anvende en anden 

kritisk kilde til opgørelsen af den risikofri markedsrente og diskonteringssatsen som helhed. Revisor 

bør her fokusere på, at ledelsen anvender samme anerkendte kilder kontinuerligt for at sikre 

nedskrivningstestens konsistens. 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit kan der være tilfælde, hvor ledelsen eller nøglemedarbejdere 

vælger at forfalske den anvendte dokumentation. Det vil i de fleste tilfælde være svært for revisor, 

at opdage hvorvidt dokumentation er blevet forfalsket. I de tilfælde hvor det er praktisk muligt og 

kutyme for revisor at kontrollere for eksempel den eksterne dokumentations validitet, er det muligt 

for revisor at bestride den anvendte dokumentation. Eksempler på dette er revisors indhentelse af 

engagementsbekræftelser, letter of comfort fra eksterne parter, og kontrol af anvendte risikofri 

markedsrenter på internettet. Det er dog langt fra alle typer for dokumentation, hvor at revisor har 

mulighed og ressourcerne til at kontrollere for forfalskning af dokumentation. I følge ISA 240 om 

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet fremgår det som følger:  

 

”En revisor, der udfører en revision i overensstemmelse med ISA'er, har ansvaret for at opnå høj grad af sikkerhed for, 

at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes besvigelser eller fejl.” 

(ISA 240) 

 

Revisor har således et medansvar i forhold til at forholde sig til besvigelsesrisici i den reviderede 

virksomhed. Dog pointeres det følgende:  

 

”Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser er større end risikoen for ikke at opdage 

væsentlig fejlinformation som følge af fejl. Dette skyldes, at besvigelser kan indebære sofistikerede og omhyggeligt 

organiserede tiltag udformet for at skjule dem, såsom forfalskninger, bevidst undladelse af at registrere transaktioner 

eller bevidst afgivelse af fejlagtige oplysninger til revisor.” 

(ISA 240) 
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Det er dermed indarbejdet i den internationale revisionsstandard, at revisors sandsynlighed for at 

afdække besvigelser er svær og kompliceres af modarbejdelsen fra de, som har begået besvigelsen. I 

dette tilfælde vil M&S’s postulat nævnt i afsnit 5.2.1.2 blive udfordret, og en øget professionel 

skepsis overfor virksomheden er nødvendig for at sikre kvaliteten af regnskabet. M&S kommer dog 

ikke specifikt ind på, hvordan revisor kan øge sin professionelle skepsis. Houck nævner derimod en 

øget brug af analytisk revision, som en undervurderet og fornuftig måde at revidere i højere grad 

mod besvigelser. Vi vil i det følgende afsnit gennemgå Houcks basale tanker om brugen af 

analytiske værktøjer og dataekstrapolering til revision mod besvigelser og dets brugbarhed i forhold 

til besvigelser udført i forbindelse med nedskrivningstests. 

10.2.3 Brugen af analytiske værktøjer til revision mod besvigelser i forbindelse med 

nedskrivningstests 

Ifølge Houck kan brugen af en korrekt risikobaseret revisionsstrategi være med til at sikre en høj 

grad af kvalitet i revisionen og derved i regnskabet. Det er ligeledes nødvendigt, at planlægningen 

er af høj kvalitet, hvor det eksempelvis sikres, at revisionsteamet har de fornødne kompetencer og 

ressourcer til deres rådighed. Yderligere er Houck af den opfattelse, at der findes flere eksempler på 

revisorer, som ikke formår at benytte analytiske værktøjer korrekt og i det fornødne omfang. Dette 

fører ifølge Houck til et unødvendigt merarbejde i form af for meget detailrevision og en mindsket 

mulighed for at revidere mod besvigelser, idet overblik og sammenhæng tit overses i forbindelse 

med detailrevisionen (Houck, 2003, s. 71-72).  

 

Vi finder, at revisionen af nedskrivningstest kan foretages både ved detailrevision og ved 

substansanalytisk revision. Detailrevisionen vil som udgangspunkt være den mest 

omkostningseffektive, siden revisor derved vil gennemgå de variable samt forudsætninger, som er 

anvendt til udarbejdelsen af nedskrivningstesten. Revisor vil derved kunne vurdere rimeligheden i 

de anvendte variable og estimater. Revisor kan dog også vælge at revidere nedskrivningstesten 

substansanalytisk. Revisor vil derved skulle opstille en forventning til nedskrivningsbehovet, 

hvilket denne kan gøre ved selv at udarbejde en nedskrivningstest for de respektive aktiver 

uafhængigt af regnskabsaflæggers valg af model og variable. Fremgangsmåden ved 

substansanalytisk revision frem for detailrevision lægger sig op af det budskab, som Houck taler 

for. Revisor får derved muligheden for at vurdere nedskrivningstesten objektivt, hvilket kan være 

med til at højne kvaliteten af revisionen samt i sidste ende af årsrapporten.  
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Undtagelsen til en øget anvendelse af substansanalytiske handlinger er det tilfælde, hvor 

virksomheden har en bindende salgsaftale fratrukket salgsomkostninger, som overstiger den 

bogførte værdi. I dette tilfælde er det vores vurdering, at en 100 % baseret detailrevision kan være 

hurtigere, idet salgsaftalen blot skal revideres, og hvor den i sammenhænge hertil eventuelt 

bekræftes af tredjemand. Udover tredjemands bekræftelse er selskabet naturligt nok nødsaget til at 

opgøre salgsomkostningerne særskilt, siden tredjemand ikke som udgangspunkt kender til denne 

størrelse.  

 

For at udføre en perfekt revision ud fra Houcks perspektiv må det kunne antages, at 

grundelementerne som nævnes i blandt andet ISA 220 – kvalitetsstyring ved revision af regnskaber, 

ISA 300 – Planlægning af revision af regnskaber og ISA 315 – Identifikation og vurdering af risici 

for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, er opfyldt. 

Dette skyldes, at Houcks kvalitetsdimensioner er i overensstemmelse med hovedelementerne fra 

disse ISA’er, hvilket blandt andet er, at de fornødne ressourcer, kompetencer og en forståelse af 

virksomhedens kontekst er til stede for, at en perfekt/fyldestgørende revision kan udføres, og at 

revisor derved kan tilføre kvalitet til regnskabet. Det skal bemærkes, at Houck ikke direkte har 

revisors uafhængighed som en kvalitetsdimension, men at den ud fra vores vurdering må være 

nødvendig, idet revisor ellers ville kunne blive inddraget i besvigelserne. Det er således vores 

vurdering, at selve Houcks kvalitetsdimensioner ikke tilfører væsentligt nyt i forhold til de 

kvalitetsdimensioner, som allerede er indbygget i IAS’erne og ISA’erne. Det skal dog pointeres, at 

detaljeringsgraden, som Houck anvender, generelt er mere dybdegående end detaljeringsgraden i de 

internationale revisionsstandarder (ISA’erne). Det er derved vores vurdering, at selv om de 

ovennævnte forslag overordnet set allerede kan betragtes som inkluderet i de forskellige ISA’er, er 

visse af forslagene stadigvæk relevante at fremhæve grundet den dybere detaljeringsgrad.  

 

ISA’erne tager udgangspunkt i, at revisor ved den substansanalytiske revision skal tage 

udgangspunkt i informationer fra personer på ledelsesniveau, hvorimod Houck udover dette 

understreger vigtigheden i at interviewe medarbejderen, som anvender aktivet (Houck, 2003, s. 85). 

Ved at inddrage medarbejderen på gulvet og eventuelt se aktivet, bliver det muligt for revisor i 

større grad at af- eller bekræfte ledelsens vurdering af aktivet. Det er derved vores vurdering, at 

dette muligvis kan hjælpe med at skabe et mere egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, og at det 

samtidig kan indgå i revisors vurdering af ledelsens samarbejdsvillighed. Derved vil dette kunne 



CBS – Handelshøjskolen i København                                                         Kandidatafhandling             
 

 
                                       Side 109 af 124 

 

forbedre revisors vurdering af eventuelle nedskrivningstest, samt dannelsen af forventninger ved en 

substansanalytisk revision. Det er dog vores vurdering, at dette stadig skal foretages ud fra en cost-

benefit betragtning, samt at anvendelsen af en anden kilde aldrig vil kunne stå alene som 

revisionsbevis. Handlingen skal således kun betragtes som understøttende til et resterende 

revisionsbevis. 

10.2.3.1 Detaljeringsgrad og indsamling af data 

Herudover nævner Houck opdeling af modtagne oplysninger i tilstrækkelige og egnet grupper. For 

eksempel kan det i visse tilfælde give mere mening at sammenligne pengestrømmene pr. måned 

eller kvartal i stedet for kun årligt, når et nedskrivningsbehov skal analyseres. Observationen 

vurderer vi for væsentlig, da en sammenligning på månedsbasis hen over for eksempel de sidste 5 år 

vil vise ændringer i eventuelle sæsonudsving samt give et mere detaljeret billede af, om de 

fremtidige pengestrømme virker realistiske. Et eksempel hvor dette kunne være nødvendigt ville 

være en virksomhed, hvor markedet i første halvår har været mere positivt end normalt. Dette kunne 

være i en situation, hvor selskabet har fået en ellers stor ordre, men hvor sidste halvår har budt på en 

klar afmatning på markedet. Set på årsbasis vil omsætningen skabt fra aktivet være uændret i 

forhold til tidligere år, og en nedskrivning er ikke nødvendig. Dog vil et mere detaljeret 

datagrundlag kunne vise indikationer for, at et nedskrivningsbehov kan være aktuelt allerede i år. 

Det er ifølge Houck en hyppig fejl, at forventningerne til et aktiv er uændret på trods af ændringer i 

virksomhedens kontekst, hvorfor han pointerer vigtigheden af fokus på forandringer i 

virksomhedens kontekst. Vi har i vores afsnit vedrørende IAS 36 fundet, at standarden opstiller en 

række minimumskrav til interne som eksterne indikationer, som regnskabsaflægger skal tage 

stilling til i forbindelse med udførelsen af nedskrivningstesten. Såfremt minimumskravene 

overholdes, vurderer vi, at risikoen for, at regnskabsaflægger overser ændringer i dennes kontekst, 

mindskes. Houck nævner dog, at forventningerne optimalt opbygges ved en gennemgående 

forståelse af virksomhedens forretning, herunder en forståelse af de interne relationer mellem de 

forskellige bogføringskonti og de primært påvirkende faktorer (Houck, 2003, s. 95). I forhold til 

nedskrivningstest vil dette betyde opnåelse af en forståelse for hvilke bogføringskonti, det 

vurderede aktiv normalt påvirker for eksempel under omsætningen, således at mere præcise 

vurderinger kan foretages. Det er vores vurdering, at dette vil være nødvendigt for at kunne udføre 

en korrekt værdiansættelse, hvorfor revisor derved bør udføre handlinger, som sikrer, at de anvendte 

konti renses for eventuelt ikke relevant data. Handlingen kunne for eksempel være kontoskimning 
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af de pågældende konti for usædvanlige posteringer, og eventuel detailtest deraf ud fra en 

professionel vurdering.  

 

Til at udføre analyser og revidere virksomhedens data understreger Houck, at revisor bør anvende 

IT-værktøjer til bearbejdning af data, hvor det er muligt. Såfremt revisor modtager rådata fra 

kunden og selv bearbejder data, vil revisor derigennem kunne verificere de tal, som virksomheden 

fremlægger i deres årsrapport. Det er vores vurdering, at rådata modtaget fra kunden kun bør 

anvendes i et begrænset omfang. Det understreges, at det er ledelsen, der aflægger regnskabet, og 

det er ledelsen, som derfor skal udarbejde og tage ansvar for nedskrivningstesten. Revisor bør dog 

efterprøve den nedskrivningstest, som regnskabsaflægger har udarbejdet, hvilket gøres ved at 

modtage de rådata, som regnskabsaflægger har anvendt til brug for dennes nedskrivningstest. 

Revisor vil derved kunne replicere den i forvejen af regnskabsaflægger udarbejdede 

nedskrivningstest.  

 

Det kan diskuteres, om hvorvidt revisor skal anvende IT-værktøjer som ACL & IDEA i forbindelse 

med kontrol og efterregning. Det kan ligeledes diskuteres, om den eventuelle merværdi, som 

anvendelsen ville medføre, ville minimere risikoen for regnskabsmanipulation og utilsigtede fejl i 

forbindelse med en nedskrivningstest. I ACL og IDEA er formeltjek og efterregninger mulige at 

foretage direkte i grundlaget for nedskrivningstesten, som derved yderligere kan indgå direkte i 

dokumentationsgrundlaget. Det skal nævnes, at dokumentation i form af Excel eller anden lignende 

data ud fra en professionel skepsis bør kontrollers ned til underliggende dokumentation, så 

revisionsdokumentationens tilstrækkelighed og egnethed sikres.  

 

Vi vurderer, at anvendelsen af Excel i forbindelse med nedskrivningstest er forholdsvis udbredt, 

hvilket der som udgangspunkt ikke er noget i vejen for. Dog kan store og komplekse Excel 

dokumenter medføre manglende overblik hos revisor, hvilket kan øge ledelsens mulighed for 

regnskabsmanipulation. Udarbejdelsen af nedskrivningstests er i sig selv en kompleks størrelse. 

Revisionsselskaberne kan selv udarbejde nedskrivningsmodeller, som regnskabsaflægger derved 

kan anvende som skabelon. Dette vil alt andet lige gøre nedskrivningstesten mere gennemskuelig 

for revisor, men den vil fortsat have en høj grad af kompleksitet. Regnskabsaflægger skal 

selvfølgelig fortsat selv tage modellen i anvendelse ved brug og opstilling af egne fremkomne 

forudsætninger etc.  
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10.3 DELKONKLUSION - BESVIGELSER  

Vi finder, at der er en væsentlig besvigelsesrisiko forbundet med udarbejdelsen og revision af 

nedskrivningstests. Vi finder ligeledes, at besvigelsesrisici i forbindelse med nedskrivningstest alt 

andet lige burde være mere i fokus specielt under en økonomisk krise, hvor selskaber kan være 

særligt presset på likviditeten samt rent regnskabsmæssigt.  

 

En undersøgelse foretaget af PwC vidste en opadgående tendens for regnskabsmanipulation, som er 

den form for besvigelse, som alt andet lige vil kunne forekomme i forbindelse med 

nedskrivningstest.  

 

I afhandlingens besvigelsesafsnit anvendte vi besvigelsestrekanten til at diskutere nogle af de 

muligheder, rationaler og incitamenter, som der kan være til stede i forbindelse med 

nedskrivningstest under en økonomisk krise. Vi kom frem til, at det i de fleste tilfælde vil være 

ledelsen, som står til ansvar for resultatet af nedskrivningstesten, hvorfor det alt andet lige vil være 

ledelsen, som har den bedste mulighed for at foretage besvigelser. Det vil herunder særligt være 

økonomidirektøren siddende i den administrative ledelse, som vil kunne lave 

regnskabsmanipulationen, da han sammenlignet med den administrerende direktør og HR direktør 

alt andet lige vil have et finansielt fagligt overskud, som han vil kunne udnytte i en dialog omkring 

noget så komplekst som en nedskrivningstest udarbejdet efter bestemmelserne i IAS 36.  

 

Rationalet bag udførelsen af regnskabsmanipulation kan som ved diskussionen omkring mulighed 

og incitament indeholde flere aspekter samt synspunkter. Vi fandt, at et væsentligt rationale for 

udførelsen af regnskabsmanipulationen i forbindelse med økonomiske kriser kunne være at sikre 

selskabets Going Concern, hvorved de kunne højne medarbejdernes og deres egen jobsikkerhed.  

 

Vi fandt, at der kan være stærke incitamenter for at udføre regnskabsmanipulation generelt samt 

under en økonomisk krise. Et væsentligt incitament kunne være at sikre værdien af egen aktie- samt 

optionsbeholdning. Såfremt der i selskabet foretages væsentlige nedskrivninger, vil det alt andet 

lige påvirke værdien af egenkapitalen negativt. Nedskrivningen vil samtidig sende signaler til 

markedet omkring usikkerheden forbundet med selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder, 

hvilket igen vil kunne risikere at påvirke selskabets markedsværdi. Såfremt eksempelvis 

økonomidirektøren har mange aktier, vil nedskrivningen påvirke hans private formue samt 

eventuelle mulighed for års bonus, hvilket kan give incitamenter for regnskabsmanipulation. 
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Incitamentsaflønning samt følgerne heraf finder vi bør have en større opmærksomhed, hvilket vores 

afhandling muligvis kan være med til at påvirke positivt. Vi vurderer ligeledes, at der i forbindelse 

med overholdelsen af covenants er et øget incitament for regnskabsmanipulation med 

nedskrivningstests under en økonomisk krise.  

 

Vi finder, at det som udgangspunkt vil være i forbindelse med nedskrivningstest opgjort ved 

kapitalværdimetoden, hvor der vil være størst risiko for regnskabsmanipulation relativt til 

nedskrivningstest med udgangspunkt i dagsværdien fratrukket salgsomkostninger. Dette gør sig 

gældende grundet kompleksiteten af beregningen af kapitalværdien. Beregningen af kapitalværdien 

indeholder adskillige variable, som ledelsen vil have mulighed for at ændre på, hvor eksempelvis 

revisor samtidig vil have svært ved at udfordre de anvendte variable. 

 

Ifølge Houck vil en risikobaseret revisionsstrategi kunne være med til mindske risikoen for fejl og 

alt andet lige risikoen for regnskabsmanipulation. Han finder, at revisor for at teste den udarbejdede 

nedskrivningstest i højere grad skal anvende analytiske værktøjer, siden revision ved detailtest ofte 

medfører manglende overblik samt set i forhold til tidligere historik. Det er vores vurdering, at 

revisor allerede til dels anvender analytiske handlinger i forbindelse med revisionen af 

nedskrivningstest, samt at flere af Houcks nævnte tiltag i en vis grad allerede fremgår af blandt 

andet ISA 220 og ISA 315. Houck kommer dog ind på flere operationelle tiltag, som, han mener, 

kan højne kvaliteten af revisors arbejde. Houck finder, at revisor vil kunne mindske risikoen for fejl 

generelt samt som følge af regnskabsmanipulation og derved også utilsigtede fejl ved at anvende 

IT-værktøjer som ACL og IDEA i forbindelse med kontrol og efterregning.  

 

Konsekvensen for regnskabsbruger vil ved regnskabsmanipulation med nedskrivningstest være, at 

årsrapporten alt andet lige vil have en ringere kvalitet. Såfremt årsrapporten ikke er retvisende, kan 

regnskabsbruger risikere at træffe økonomiske beslutninger på et forkert grundlag. Jf. FSR 

undersøgelsen prioriterer regnskabsbruger kvalitetsdimensionen "kritisk overfor revidenten" højere 

end revisor. Houck er den af de i afhandlingen behandlede teoretikere, som, vi finder, anvender 

kvalitetsdimensionen "kritisk overfor revidenten". I forbindelse med vores gennemgang af hans 

forslag til at øge nævnte kvalitetsdimension finder vi en øget anvendelse af analyse. Analysen bør 

jf. Houck være på et højt detaljeringsniveau, således at der gives et reelt billede af for eksempel 

pengestrømmene per måned. Vi er delvist enige med Houck i disse betragtninger, men vi mener, at 

en cost-benefit vurdering er nødvendig, da flere af tiltagene kan være meget omkostningstunge. 
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Dette skyldes, at vi finder, at udarbejdelsen samt revisionen af nedskrivningstest også i fremtiden 

vil indeholde en stor kompleksitet. Så længe dette er tilfældet kombineret med en høj grad af 

regnskabsmæssigt skøn, vil betingelserne for besvigelser og derved regnskabsmanipulation være til 

stede. Vi finder, at særligt revisor bør være ekstra kritisk overfor ledelsens anvendelse af variable til 

brug for nedskrivningstesten samt herunder budgettering af fremtidige pengestrømme under en 

økonomisk krise.  
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11 KONKLUSION 

Vi vil i vores konklusion besvare vores hovedspørgsmål samt de dertilhørende underspørgsmål.  

 

Hovedspørgsmålet er jf. afhandlingens problemformuleringsafsnit 2.1 som følger:  

•  Hvordan sikres det, at selskaber udarbejder nedskrivningstest (i henhold til IAS 36) af høj 

kvalitet for regnskabsbruger, samt hvilke besvigelsesrisici er der forbundet med 

nedskrivningstest under en økonomisk krise? 

 

Hovedspørgsmålet besvares ved at besvare de fire dertilhørende underspørgsmål. Opdelingen af 

underspørgsmålene følger den i afhandlingen valgte struktur, hvorfor vi finder det passende at 

besvare disse ud fra samme rækkefølge.   

 

•  Hvordan defineres en økonomisk krise, og hvilke overordnede faktorer kan have ændret 

selskabers kontekst i forbindelse med nedskrivningstests, samt hvordan kan den påvirke 

identificeringen af nedskrivningsbehov? 

 

En økonomisk krise kan defineres på flere måder. Vi finder, at den bedst defineres som en 

længerevarende periode, hvor flere landes BNP højest stiger med 1-2 % per år. Den nuværende 

økonomiske krise er omfattende på verdensplan, hvilket til dels skyldes et mere veludbygget 

informationsnetværk og mere samhandel over landegrænser. Den verden, vi lever i, er blevet 

globaliseret i en højere grad, hvorfor blandt andet globale valutarisici samt rentejusteringer kan få 

indflydelse på udarbejdelsen af nedskrivningstesten. Valutarisici vil kunne påvirke værdien af de 

fremtidige pengestrømme, imens renteudviklingen vil kunne påvirke opgørelsen af 

diskonteringsfaktoren. Usikkerheden i den globale økonomi vil alt andet lige påvirke resultatet af 

nedskrivningstesten. Usikkerheden vil eksempelvis påvirke budgetteringen af fremtidige 

pengestrømme ved kapitalværdimetoden samt påvirke de underliggende variable til brug for 

beregningen af wacc. Ligeledes vil der muligvis ikke være et identificerbart aktivt marked ved 

opgørelse af et aktivs værdi ved opgørelse til dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.  

 

En økonomisk krise vil alt andet lige påvirke identificeringen af et nedskrivningsbehov, hvilket 

skyldes, at denne forårsager væsentlige markedsmæssige og økonomiske ændringer i selskabernes 

kontekst. Forudsætningerne, som anvendes til at opgøre de til brug for testen anvendte variable samt 
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opgørelse af fremtidige pengestrømme, vil alt andet lige ændre sig som følge af en økonomisk krise, 

hvilket regnskabsaflægger og revisor bør være særlig opmærksomme på. Såfremt 

regnskabsaflægger og revisor negligerer ændringerne som følge af en økonomisk krise, vil dette 

kunne påvirke kvaliteten af den årsrapport, som regnskabsbruger anvender til at træffe økonomiske 

beslutninger på baggrund af.  

 

•  Hvilke forventninger har henholdsvis regnskabsbruger, regnskabsaflægger og revisor til 

kvaliteten af årsrapporten og herunder udarbejdelsen af nedskrivningstests?  

  

Vi finder, at der helt overordnet mellem regnskabsbruger, revisor og regnskabsaflægger eksisterer 

en forventningskløft som følge af et asymmetrisk informationsniveau. Vi finder, at de tre parter ikke 

prioriterer de i afhandlingen fundne kvalitetsdimensioner i samme grad. Dette kan medføre, at 

regnskabsaflægger samt revisor ikke formå at imødekomme, hvad regnskabsbruger definerer som 

kvalitet i årsrapporten. Vi har foretaget en sammenligning af kvalitetsdimensionerne udledt af 

behandlingen af teorierne udarbejdet af henholdsvis Limperg, M&S og Houck. De udledte 

kvalitetsdimensioner har vi sammenholdt med resultatet af en større empirisk undersøgelse 

foretaget af FSR. Kvalitetsdimensionerne, som vi sammenligner, er "troværdighed", 

"uafhængighed", "branchekyndighed", "personligt engagement", "åbenhed" og "kritisk indstilling 

overfor revidenten". Undersøgelsen viser, at revisor prioriteter "troværdighed" og "uafhængighed" 

højest relativt til de andre respondenter. Direktøren prioriter "personligt engagement" højest, 

hvilket, vi vurderer, er som følge af ønsket om, at revisor fungerer som økonomisk sparringspartner. 

Regnskabsbruger er repræsenteret ved aktionærer og journalister, og denne prioriterer "åbenhed", 

"branchekyndighed" og "kritisk overfor revidenten" højere.  

 

Limperg og M&S betragter kvalitetsdimensionerne "uafhængighed" og "troværdighed" som 

værende grundlæggende for revisorstandens eksistens. Det er vores konklusion, at såfremt 

kvalitetsdimensionerne ikke opfyldes, vil revisors funktion ikke have nogen værdi for 

regnskabsbruger, siden regnskabsbruger ikke længere vil have tillid til revisors konklusioner. 

Hverken Limperg, M&S eller Houck nævner kvalitetsdimensionen "personligt engagement" i deres 

værker. Vi vurderer, at årsagen til dette kan være, at "personligt engagement" ikke har nogen 

væsentlig værdi overfor regnskabsbruger, hvilket ligeledes understøttes af resultatet af FSR's 

undersøgelse.  

 



CBS – Handelshøjskolen i København                                                         Kandidatafhandling             
 

 
                                       Side 116 af 124 

 

Limperg, M&S og Houck har modsatrettede indgangsvinkler til, hvem der bør definere, hvad 

kvalitet er i forhold til revisionsbevis og derved den reviderede årsrapport. M&S mener, at 

forventningsdannelsen til kvalitet i revisionsydelsen bør tage udgangspunkt i revisorstanden, siden 

M&S betragter revisorstanden som bedrevidende, hvad angår økonomisk forståelse samt sikring af 

kvaliteten i revisionsydelsen. Limperg mener omvendt, at forventningsdannelsen bør tage 

udgangspunkt i regnskabsbruger, siden revisors funktion er skabt af samfundets behov. Det er ifølge 

Limperg derfor vigtig, at revisor klart melder ud, hvilke af samfundets forventninger, som det er 

muligt for revisor at opfylde. Såfremt revisor ikke formår at melde revisionsydelsens begrænsninger 

ud til samfundet, da risikerer revisor at miste samfundets tillid til dennes ydelse.  

 

Vi er alt andet lige enige med Limperg i, at forventningsdannelsen bør tage udgangspunkt i 

lægmand og derved samfundet. Det er i sidste ende regnskabsbruger, som betaler for direktørens 

samt revisors løn, og det er regnskabsbruger, som alt andet lige står overfor at skulle træffe 

økonomiske beslutninger på baggrund af årsrapporten, hvorfor niveauet for kvalitet bør tage 

udgangspunkt i regnskabsbrugers forventninger i bedst mulig omfang.  

 

•  Hvordan finder IAS 36 anvendelse, og hvilke udfordringer ved udarbejdelsen og revisionen af 

nedskrivningstesten øges i forbindelse med en økonomisk krise? 

 

IAS 36 finder anvendelse på børsnoterede selskaber med flere i Danmark. I forbindelse med en 

økonomisk krise vil der som nævnt være en øget usikkerhed, hvilket, vi vurderer, påvirker 

vurderingen af interne og eksterne indikationer på et muligt nedskrivningsbehov. IAS 36 definerer 

en række mindstekrav til gennemgang af mulige indikationer, hvor vi vurderer, at kompleksiteten 

heraf alt andet lige øges under en økonomisk krise. Vi finder, at regnskabsaflægger og revisor skal 

opfylde kvalitetsdimensionen "branchekyndighed" for at kunne foretage vurderingen af 

indikationerne på et muligt nedskrivningsbehov, hvorved regnskabsbrugers forventninger bedre 

imødekommes.  

 

IAS 36 dikterer, at der foreligger et nedskrivningsbehov, såfremt genindvindingsværdien er lavere 

end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien er defineret som den højeste værdi af 

enten dagsværdien fratrukket salgsomkostninger eller kapitalværdien. Begge metoder indeholder 

regnskabsmæssigt skøn. Vi finder dog, at opgørelsesmetoden ved kapitalværdien kan være mere 

kompleks at opgøre, hvilket derved kan være mere udfordrende for regnskabsaflægger at opgøre, 
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samt for revisor at revidere. Vi finder, at en økonomisk krise vil medføre større usikkerhed i 

forbindelse med budgettering af fremtidige økonomiske pengestrømme til brug for beregningen af 

kapitalværdien. Det er derfor vigtigt, at der tages kritisk stillingstagen til længden af 

budgetperioden, siden den økonomiske krise kan have medført, at denne eksempelvis bør være tre 

år i stedet for fem. Såfremt budgetperioden forkortes, bør regnskabsaflægger og revisor have større 

fokus på værdiansættelsen af terminalperioden.  

 

Vores undersøgelse af den faktiske udvikling i wacc sammenholdt med vores forventning viser, at 

wacc stiger med en vis forsinkelse. Vi finder det rimeligt at konkludere, at niveauet for wacc stiger 

som følge af en økonomisk krise. En stigning i niveauet for wacc vil alt andet lige medføre en 

lavere kapitalværdi, hvilket, vi konkluderer, vil medføre et generelt øget behov for nedskrivninger 

alt andet lige.  

 

Vi finder, at selskaber generelt bør anvende gennemsnitlige betragtninger til opgørelse af 

kapitalværdier. Selskaberne bør ligeledes opstille en Peer Group, hvormed de kan sammenligne 

niveauet for de i opgørelsen anvendte variable herunder den uafhængige kapitalstruktur.  

 

Regnskabsaflægger kan som udgangspunkt selv vælge tidspunktet for udarbejdelsen af selve 

nedskrivningstesten. Regnskabsaflægger skal dog løbende frem til balancedagen vurdere, om 

indikationerne for et nedskrivningsbehov samt om væsentlige ændringer i forudsætninger til brug 

for en eventuel udarbejdet nedskrivningstest er ændret eventuelt som følge af en økonomisk krise.  

 

Vi kan konkludere, at årsrapporten er den vigtigste informationskilde for regnskabsbruger. Det er 

derfor vigtigt, at denne indeholder det informationsniveau, som regnskabsbruger efterspørger, 

såfremt kvalitetsdimensionen "åbenhed" skal prioriteres højere. Dog finder vi, at 

informationsniveauet ikke bør være skadeligt for selskabets konkurrenceevne. Vi finder, at IAS 36 

kan forbedres, hvad angår krav til anvendelse af følsomhedsanalyser. Følsomhedsanalyser kan 

særligt under en økonomisk krise være med til at styrke kvaliteten af det økonomiske 

beslutningsgrundlag, som regnskabsbruger anvender.  

 

•  Hvordan kan ledelsen i en virksomhed manipulere med nedskrivningstesten, og hvilke 

konsekvenser vil det have for regnskabsbruger? 
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Vi konkluderer, at der i forbindelse med nedskrivningstest under en økonomisk krise er en øget 

risiko for besvigelser. Ledelsen har grundet nedskrivningstestens høje indhold af regnskabsmæssigt 

skøn samt høje kompleksitet alt andet lige mulighed for at foretage regnskabsmanipulation. Vi 

vurderer, at der under en økonomisk krise er en øget risiko for, at elementerne i 

besvigelsestrekanten lig rationale, mulighed og incitament er til stede.  

 

Regnskabsaflægger vil i forbindelse med udarbejdelsen af nedskrivningstesten have mulighed for at 

manipulere med begge jf. IAS 36 mulige værdiansættelsesmetoder lig dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger samt kapitalværdien. Vi finder, at det som udgangspunkt vil være i forbindelse 

med opgørelsen af kapitalværdien, hvor ledelsen i et selskab vil have størst mulighed for at udøve 

regnskabsmanipulation. Regnskabsaflægger vil alt andet lige kunne manipulere med opgørelsen af 

fremtidige pengestrømme, siden denne blandt andet er tættere på selskabet end revisor, hvorfor at 

denne alt andet lige vil kunne argumentere for at have et bedre kendskab til fremtiden. 

Regnskabsaflægger vil ligeledes kunne manipulere med opgørelsen af wacc. Beregningen af wacc 

indeholder flere variable, som kan justeres til fordel for et bestemt ønsket niveau for wacc samt 

efterfølgende opgørelse af kapitalværdi.  

 

Konsekvensen for regnskabsbruger vil ved regnskabsmanipulation med nedskrivningstest være, at 

årsrapporten alt andet lige vil have en ringere kvalitet. Såfremt årsrapporten ikke er retvisende, kan 

regnskabsbruger risikere at træffe økonomiske beslutninger på et forkert grundlag. Jf. FSR's 

undersøgelse prioriterer regnskabsbruger kvalitetsdimensionen "kritisk overfor revidenten" højere 

end revisor. Houck er den af de i afhandlingen behandlede teoretikere, som, vi vurderer, anvender 

kvalitetsdimensionen "kritisk overfor revidenten". I forbindelse med vores gennemgang af hans 

forslag til at øge nævnte kvalitetsdimension finder vi en øget anvendelse af analyse. Analysen bør 

jf. Houck være på et højt detaljeringsniveau, således at der gives et reelt billede af for eksempel 

pengestrømmene per måned. Vi er delvis enige med Houck i denne betragtning, men vi 

konkluderer, at en cost-benefit vurdering er nødvendig, da flere af Houcks forslag kan være 

omkostningstunge for revisor. Vi finder, at såfremt revisor skal være mere kritisk overfor 

revidenten, skal revisor være mere kritisk overfor ledelsen i forbindelse med budgetteringen af 

fremtidige pengestrømme samt ved beregning af wacc. Vi finder, at såfremt revisor formår at 

minimere risikoen for regnskabsmanipulation med nedskrivningstests, vil kvaliteten for 

regnskabsbruger højnes.     
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12 PERSPEKTIVERING  

Diskussionen af IASB’s begrebsramme, herunder kvalitetsbegrebet, og regnskabsstandarderne 

analyseret ud fra Hofstedes kulturdimensioner åbner op for et yderligere paradoks i form af 

kodificeringen og abstraktionsniveauet anvendt i begrebsrammen og regnskabsstandarderne i 

forhold til de forskellige landes kulturelle forskelle. Det er her spørgsmålet, hvorvidt det kan 

forventes at de enkelte lande vil tolke, og anvende IAS 36 på samme måde? Vi finder det her 

interessant at inddrage IASB’s tilgang til forarbejde og implementering af nye regnskabsstandarder. 

 

Inden en regnskabsstandard er blevet vedtaget har den været igennem en længere proces beskrevet 

på IFRS’s hjemmeside5. Først fastsættes en fælles agenda, hvorefter det planlægges, hvordan 

projektet om for eksempel en ny regnskabsstandard skal udføres. I planlægningsfasen vurderes det 

hvorvidt for eksempel FASB (Financial Accounting Standard Board) skal involveres. Derefter 

udarbejder IASB et discussion paper, hvori væsentlige problemstillinger vedrørende 

regnskabsemnet diskuteres. Dette efterfølges af et exposure draft fra IASB, som er første udgave til 

regnskabsstandarden. Både discussion paper og exposure draft offentliggøres, og de diskuteres 

offentligt. Det er således muligt for alle interessenter (lande) at diskutere regnskabsstandarderne 

inden disse vedtages endeligt. Ligeledes har IASB en lignende procedure for fortolkningsspørgsmål 

af regnskabsstandarderne, som ligeledes diskuteres delvist i et offentligt forum. Det er på baggrund 

af IASB’s procedure for udarbejdelse og fortolkninger af regnskabsstandarder vores vurdering, at 

både regnskabsstandarder og begrebsramme burde kunne anvendes på trods af de kulturelle 

forskelle. 

 

Det er rimeligt at antage, at regnskabsstandarderne anvendes konformt grundet den lange og 

grundige udarbejdelsesprocedure, som muliggør det for de enkelte lande at sikre, at 

regnskabsstandarderne er korrekt forstået og mulige at implementere. Dette er yderligere et stærkt 

argument for, at kvalitetsbegrebet beskrevet i IASB’s begrebsramme skulle være det mest korrekte.  

 

Det er vores vurdering ud fra Hofstedes teori om kulturelle dimensioner, at kvalitetsbegrebet vil 

kunne være forskelligt mellem for eksempel Danmark og Holland. Hofstedes har i sin undersøgelse 

foretaget en omfattende global undersøgelse af kulturelle forskelle ud fra følgende fire kategorier: 

                                                 
5 http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/How+we+develop+standards.htm og 
http://www.ifrs.org/How+we+develop+Interpretations/How+we+develop+Interpretations.htm. 



CBS – Handelshøjskolen i København                                                         Kandidatafhandling             
 

 
                                       Side 120 af 124 

 

Individualisme, Power distance, Uncertainty avoidance og Masculinity. Siden revisionsstandarder 

og regnskabsstandarder primært vedrører regulering og sikring af konformitet af selskabers 

regnskaber, er det ikke alle Hofstedes kategorier, som er relevante. Dimensionen for undgåelse af 

usikkerheder (uncertainty avoidance) vedrører, hvorvidt et samfund forholder sig til usikkerheder. 

Et samfund med et stort behov for undgåelse af usikkerheder vil stræbe mod en større grad af 

institutionalisering, regulering, og konformitet, hvorimod et samfund med et lavt behov for 

undgåelse af usikkerheder vil have en mere afslappet laissez fair-holdning. Kulturen i lande med en 

lav grad af undgåelse af usikkerhed vil lægge mindre vægt på institutioner og reguleringer, hvorfor 

der er en risiko for, at de ikke har deltaget i den offentlige debat af discussion papers og exposure 

drafts for regnskabsstandarderne herunder IAS 36. Derved kan kulturelle forskelle indenfor 

undgåelse af usikkerhed medføre en væsentlig forskel i kvaliteten af regnskaber og dertilhørende 

nedskrivningstest. Vi stiller derved spørgsmålstegn ved, hvorvidt forskellige lande tolker og 

anvender IAS 36 på samme måde?  

 

Det er yderligere vores vurdering, at globaliserede selskaber bør have et øget fokus på, at der som 

udgangspunkt kan være forskel på den måde, hvorpå datterselskaberne tolker og anvender IAS 36. 

Det er derved ikke tilstrækkeligt, at moderselskabet kun meddeler datterselskaberne, at IFRS skal 

anvendes som regnskabssprog. Moderselskabet er ydermere nødt til at arbejde med de enkelte 

datterselskabers forståelse af dimensionen undgåelse af usikkerhed for, at dimensionen bliver mere 

ensartet, og for at kvaliteten i forbindelse med nedskrivningstests øges for regnskabsbruger.  
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14 APPENDIKS A - DATAUDTRÆK FRA BLOOMBERG DATABASE 

Date 29/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 30/12/2005 29/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

MAERSKB DC Equity

WACC 6.6073 6.1311 6.4833 6.1633 6.3827 8.1694 6.7888 7.3982 6.6931 7.0166 13.1955

CARLB DC Equity

WACC 5.8612 6.4353 5.2292 5.2263 5.5394 6.0579 7.3396 7.5677 6.6434 8.1138 10.1981

COLOB DC Equity

WACC 6.7784 8.1868 7.0549 5.9919 6.2531 7.351 7.1372 8.0096 8.5364 8.1985 10.3946

DNORD DC Equity

WACC 5.4318 5.7442 5.3472 5.9313 6.8103 7.7539 7.8226 9.3839 14.4241 12.4945 17.4241

DANSKE DC Equity

WACC 4.7178 4.2582 3.2207 3.0555 3.6105 4.182 4.5508 3.7627 1.6383 2.2629 3.0123

DSV DC Equity

WACC 6.9912 5.3177 6.2901 6.8393 8.0088 8.4425 8.3524 9.1457 7.4182 8.9259 15.0421

FLS DC Equity

WACC 6.7968 7.1282 6.2061 5.757 7.2885 8.5534 8.6836 11.1645 12.8039 12.3366 17.4194

GN DC Equity

WACC 8.545 11.2928 10.5703 8.2613 8.1563 9.3008 7.6874 8.3954 9.1747 10.3584 13.0396

LUN DC Equity

WACC 6.5359 8.7322 9.5461 7.8145 9.0978 8.0055 7.2385 7.9151 8.08 7.1557 10.4529

NKT DC Equity

WACC 7.1702 9.2454 9.9389 8.0408 7.1665 6.6444 8.9454 10.4642 6.4968 8.4682 12.168

NOVOB DC Equity

WACC 6.5373 7.6085 8.9294 8.6899 7.1712 7.6118 7.5879 9.3897 10.1435 8.4428 11.0856

NZYMB DC Equity

WACC 3.8858 7.0592 6.937 6.0661 6.1679 7.4334 7.9058 9.9345 10.877 9.4593 10.9243

SYDB DC Equity

WACC 5.9734 3.9481 2.665 2.7592 5.6087 4.8884 6.1226 5.2889 3.5084 3.195 4.0612

TDC DC Equity

WACC 6.0839 6.828 6.9098 5.3092 6.1757 6.5279 6.4823 6.205 4.5931 5.8494 6.1692

TOP DC Equity

WACC 6.0249 6.0436 6.0787 6.4628 5.5282 6.0422 8.6284 10.3824 8.3328 6.2872 8.9249

VWS DC Equity

WACC 6.0061 9.4931 9.4927 7.0952 8.5453 9.8947 11.3392 12.4725 14.6135 11.1683 13.6591

WDH DC Equity

WACC 6.4036 8.0518 9.1145 7.583 7.0687 8.8471 7.7672 10.6882 9.3078 8.8627 10.8595

Akkumuleret værdier

Date 29/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 30/12/2005 29/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

WACC 106.35 121.50 120.01 107.05 114.58 125.71 130.38 147.57 143.29 138.60 188.03

Akkumuleret værdier - indekseret

Date 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

WACC 100.00 114.25 112.85 100.65 107.74 118.20 122.59 138.76 134.73 130.32 176.80

 


