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1 Executive Summary 

The objective of this thesis was to examine how ÅRL and IFRS affect the statement of goodwill and 

the subsequent value adjustment. To achieve this objective the analysis was focused on how the 

two accounting policies are affecting the accounting presenters work.    

Goodwill is an immaterial asset and represents an additional charge for a selling enterprise, for 

example caused by synergies or actives that are not included in the balance sheet. It appears as 

the difference between cost of a business combination and the net fair value of the assets and lia-

bilities. Goodwill can only be capitalized, when generated, as a result of a business combination. 

The value of an acquired goodwill is calculated using the acquisition method. This method consists 

of five phases: 1) Identification of the buying and the selling company, 2) Determination of the ac-

quisition date, 3) Calculation of the purchase price, 4) Calculation of the net fair value of the identi-

fied assets and liabilities and 5) Calculation of the goodwill.  

ÅRL and IFRS have different approaches on how to resolve these phases, which influence the val-

ue of the goodwill. The main reason is that IFRS is more lenient with the recognition criteria for 

intangible assets and liabilities. An example demonstrated a calculated goodwill of 1.650.000 kr. 

by ÅRL compared to only 200.000 kr. by IFRS. The initial recognition of goodwill forms the basis 

for subsequent value adjustments.  

ÅRL and IFRS also have different schemes for revaluation of goodwill. ÅRL requires annual depre-

ciations, which can result in a lower value of the goodwill, than the asset is worth. This is a result 

of ÅRLs guard against optimistic valuations in the financial statements. The capitalization can also 

give an incorrect indication of the value adjustment, since the value loss of goodwill most likely 

won’t be steady. If further adjustment is needed ÅRL requires impairment of goodwill.  

In accordance with IFRS goodwill is only to be impairment tested on a yearly basis and when 

needed. This means that in principle, goodwill can exist in the balance sheet forever. The risk with 

IFRS is that an impairment of goodwill is not complied. This is a consequence of the subjective 

judgments, which impairment test is largely based on. The subjective judgments have raised criti-

cal questions in the thesis, because they can increase the risk of errors.  

A conclusion of the thesis is that there are several dissimilarities between ÅRL and IFRS, and that 

they affect the accounting presenters work in many ways. Even though IFRS is the most compre-

hensive accounting policy to apply in practice, it is difficult to conclude which handles goodwill in 

the most correct matter.  
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2 Indledende kapitel 

2.1 Indledning 

I 2002 trådte den nye Årsregnskabslov (ÅRL) i kraft, hvilken var tilpasset de daværende interna-

tionale regnskabsstandarder: International Accounting Standards (IAS) – heriblandt reglerne an-

gående overtagelsesmetoden ved virksomhedssammenslutninger. Overtagelsesmetoden blev nu 

ifølge dansk rammelovgivning reguleret efter ÅRL § 121-123 samt § 129-1301, hvilke udspringer 

af IAS 22 (1998) (”Business Combinations”). 

Formålet med den nye ÅRL var at gøre regnskabspraksisserne mere ensartede, således at regn-

skabsbrugerne havde lettere ved at sammenligne udenlandske og danske virksomheders regn-

skaber2. Efter vedtagelsen af den nye ÅRL, opdaterede International Accounting Standard Board 

(IASB) IAS 22 til International Financial Reporting Standards 3 (IFRS 3 ”Business Combinations) i 

2004. Opdateringen indebar, at flere principper blev erstattet eller delvist overført til IFRS 3, her-

under IAS 36 omhandlende værdiregulering af goodwill3,4.   

I Danmark skal virksomheder i klasse D (børsnoterede virksomheder) anvende IFRS. Virksomhe-

der i klasse A, B og C benytter som regel ÅRL, men kan dog ifølge ÅRL § 137 vælge at aflægge 

regnskab efter international lov under den forudsætning, at standarderne anvendes konsekvent5. 

Reformeringen til IFRS 3 har således ikke kun bevirket, at der forekom et skel i regnskabsførelsen 

mellem virksomheder, der anvender dansk og international regulering, men også mellem danske 

virksomheder i klasse A, B eller C og D. I 2008 blev IFRS 3 opdateret igen (IFRS 3 ”Revised”), hvil-

ket bevirkede, at skellet i regnskabsførelsen blev større. Årsagen er, at flere standarder blev radi-

kalt ændret, hvorved bl.a. indregningskriterierne blev reformuleret i forhold til IFRS 3 20046,7.   

2.2 Problemstilling 

Igennem de senere år er der sket en udvikling i, hvilke typer af virksomheder, markedet udgøres 

af. Førhen var flertallet af virksomheder beskæftiget med industri, hvorimod det nuværende mar-

ked er præget af virksomheder, hvis eksistens er afhængig af immaterielle aktiver, eksempelvis 

varemærker, patenter, vidensbaser eller særlige kompetencer. Det har medført et behov for værd-

isætning af denne type aktiver ved virksomhedsovertagelser samt den ved efterfølgende præsen-

                                                           
1 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2003), s. 235.  
2 Deloitte (2013), s. 9. 
3 Europa - Resuméer af EU-lovgivningen  
4 IASPlus: IAS 36 — Impairment of Assets 
5 Dahl, Børge (2014), s. 540. 
6 Steffensen, Henrik (2004), s. 28-30. 
7 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2009), s. 11. 
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tation og værdiregulering i balancen. Særligt ved virksomhedsovertagelser skal immaterielle akti-

ver behandles med stor bevågenhed, da en stor del af købssummen ikke kan henføres til konkrete 

aktiver, men stammer fra en ikke-fysisk ”masse”. Denne ”masse” betegnes koncerngoodwill (Her-

efter kaldet goodwill)8. Efter overtagelsen følger vigtigheden i at sørge for, at den indregnede 

goodwill løbende korrigeres til den retvisende værdi.  

Overtagelsesmetoden anvendes ved virksomhedssammenslutninger til bl.a. at opgøre værdien af 

den sælgende virksomheds goodwill. Opdateringen af IFRS 3 i 2008 har betydet, at der nu er for-

skel i måden, hvorpå overtagelsesmetoden benyttes af ÅRL og IFRS, og derved hvordan goodwill 

opgøres9.  

Reglerne for den efterfølgende værdiregulering af goodwill er ligeledes blevet forskellige efter 

hhv. ÅRL og IFRS som følge af opdateringen af IAS 22. Størrelsen af den indregnede goodwill vil 

således variere, både ved førstegangsindregning og den efterfølgende værdiregulering, afhængig 

af, hvilken regnskabspraksis virksomheden anvender.  

Da det er muligt for virksomheder i klasse A, B og C at vælge, hvilken regnskabspraksis de ønsker 

at anvende, rejses flere overvejelser for regnskabsaflæggeren, som bør vægtes. Overvejelserne 

kan bl.a. vedrøre de informationskrav praksisserne rejser ved udarbejdelsen af det eksterne regn-

skab, hvilke ressourcebehov som eksisterer samt ønsker til balancens udseende, hvis virksomhe-

den påtænkes at skulle sælges.  

I takt med et stigende omfang af virksomhedsovertagelser, ikke kun i Danmark, men også på 

tværs af landegrænser, er det relevant at undersøge, hvordan valget af praksis indvirker på an-

vendelsen af overtagelsesmetoden, og dermed fastsættelse af værdien af goodwill. Dertil har mu-

ligheden for selvvalg af regnskabspraksis gjort det relevant at se på, hvordan praksisserne efter-

følgende på forskellig vis værdikorrigerer goodwill. Behovet for en undersøgelse aktualiseres 

yderligere ved, at goodwill i stigende grad udgør en større del af virksomhedernes værdi10. 

2.3 Problemformulering 

Ud fra den forannævnte problemstilling er det interessant at analysere, hvilken betydning forskel-

lene imellem IFRS og ÅRL har på opgørelsen af goodwill ved anvendelse af overtagelsesmetoden, 

samt på hvordan den efterfølgende værdiregulering foretages. Herudover vil det være relevant at 

                                                           
8 Materialesamling (2012), s. 117. 
9 KPMG (2013), s. 165. 
10 Deloitte (2013), s. 9. 
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Hvilke implikationer har IFRS og ÅRL på opgørelsen af goodwill i forbindelse med virk-

somhedsovertagelser samt den efterfølgende værdiregulering set fra regnskabsaflægger? 

fokusere på de fordele, ulemper og ikke mindst krav, der influerer på en regnskabsaflæggers stil-

lingtagen til valget af praksis.  

Problemformuleringen udtrykkes som følgende:   

Til at besvare problemformuleringen vil følgende erkendelsesspørgsmål blive undersøgt i afhand-

lingen:  

1. Hvad er goodwill og hvordan beregnes værdien ved virksomhedsovertagelser? 

2. Hvad er overtagelsesmetoden og hvilke forskelle er der i overtagelsesmetodens anvendelse ef-

ter ÅRL og IFRS?  

3. Hvordan indvirker ÅRL og IFRS´s anvendelse af overtagelsesmetoden på beregningen af 

goodwill? 

4. Hvordan foretages den efterfølgende værdiregulering af goodwill efter ÅRL og IFRS, og hvilke 

forskelle er der i værdireguleringerne? 

5. Hvordan influerer ÅRL og IFRS´s værdiregulering af goodwill på den indregnede værdi i 

regnskabet? 

6. Hvilke problemstillinger stilles regnskabsaflægger overfor i forbindelse med opgørelse og ef-

terfølgende værdiregulering af goodwill, når denne vælger at aflægge regnskab efter hhv. 

ÅRL eller IFRS? 

Ved at besvare ovenstående spørgsmål vil det blive tydeliggjort, hvilken indflydelse ÅRL og IFRS´s 

anvendelse af overtagelsesmetoden har på opgørelsen samt værdireguleringen af goodwill.  

2.4 Afgrænsning 

Afhandlingens tager udgangspunkt i regnskabsaflæggeren. Når det således undersøges, hvilke 

implikationer ÅRL og IFRS har på opgørelsen af goodwill samt den efterfølgende værdiregulering, 

betragtes alene, hvorledes regnskabsaflæggerens regnskabsførelse, influeres af praksissernes 

forskrifter. Hensigten er bl.a. at undersøge, hvilke overvejelser regnskabsaflæggeren bør gøre ved 

valg af regnskabspraksis ud fra de konsekvenser, som opstår. I den forbindelse vil det være nød-

vendigt at involvere regnskabsbrugeren, da denne har en væsentlig indflydelse på det eksterne 

regnskabs udseende. Derimod afgrænses der fra en nærmere undersøgelse af revisors rolle i for-

bindelse med behandlingen af goodwill.  
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Afhandlingen retter sig mod regnskabsaflæggeren og den studerende, som ønsker nærmere ind-

sigt i praksissernes forskelligheder. Det er ligeledes grunden til, at der skrives ud fra regnskabsaf-

læggerens synspunkt.   

Hensigten med afhandlingen er at undersøge de forhold, som påvirker de værdimæssige aspekter 

af goodwill – både ved opgørelsen og ved den efterfølgende værdiregulering. Derfor udelades en 

nærmere gennemgang af andre forhold, der kan indvirke på udformningen af balancen. Grundet 

de betydelige og forskelligartede krav, der stilles til noteapparatet, vil undersøgelsen dog omfatte 

en kort gennemgang af, hvordan disse påvirker udarbejdelsen af det eksterne regnskab. Kravene 

indebærer bl.a. en høj informationsafhængighed for regnskabsaflæggeren, hvilket øger ressource-

behovet. 

Både ÅRL og IFRS baserer sig på det formueorienterede regnskabsparadigme. Idet samme para-

digme anvendes for begge praksisser, findes det ikke relevant at behandle den bagvedliggende 

regnskabsteori. Det forventes således, at læseren har forståelse for principperne bag anvendelsen 

af det formueorienterede paradigme, da indsigt i dette vil bidrage til forståelsen af den forskellige 

brug heraf, og derved hvilke rammer ÅRL og IFRS opererer efter11. Det forventes desuden, at læ-

seren har kendskab til de anvendte begreber anvendt i IAS, hvilke ikke forklares nærmere.  

Under gennemgangen af den efterfølgende værdiregulering af goodwill gives en kort beskrivelse 

af, hvordan afskrivning og nedskrivning praktiseres inden for lovgivningerne, herunder afskriv-

ningstyper og parametre, der indikerer et nedskrivningsbehov. Af hensyn til afhandlingens hen-

sigt med at belyse forskellene mellem praksisserne, foretages ikke en dybdegående behandling af 

de måder, hvorpå de værdikorrigerer, men rettere hvordan de lovgivningsmæssigt influerer på 

regnskabsaflæggerens arbejde. Som følge heraf vil der ikke blive opstillet eksempler på selve ud-

arbejdelsen, eller på beregningen af en afskrivning eller nedskrivningstest, men blot fremstillet, 

hvordan værdien af goodwill kan udvikle sig, og hvilken effekt det har på det eksterne regnskab. 

Der afgrænses derfor fra en dybere behandling af DCF-modellen samt CGU`er.  

I de valgte eksempler tages der afsæt i en fiktiv virksomhed i regnskabsklasse C (stor). Virksom-

heder i klasse D er ikke relevante at gennemgå, da de skal anvende IFRS. Virksomheder i klasse A 

og B falder udenfor nærmere gennemgang, idet de, grundet kompleksiteten i anvendelsen af IFRS, 

som regel benytter ÅRL som regnskabspraksis. Dertil sondres der efter, hvilke virksomheder, som 

i praksis, kan have et behov for at anvende IFRS som regnskabspraksis. I eksemplet på overtagel-

                                                           
11 Elling, Jens O. (2010), s. 42-43. 
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sesmetoden er formålet at udarbejde en konsolideret balance for en koncern, og der arbejdes der-

for ikke med præsentation af goodwill i et moderselskabsregnskab.  

Der vil ikke blive foretaget nærmere gennemgang af sammenlægningsmetoden, da denne ikke 

tillades brugt ved virksomhedssammenslutninger efter IFRS, idet ÅRL anvender overtagelsesme-

toden som hovedregel12,13.  

De skattemæssige aspekter forbundet med behandlingen af goodwill berøres ikke, eftersom af-

handlingen udelukkende vil fokusere på selve den regnskabsmæssige behandling af goodwill.    

Ydermere behandles overgangen samt typerne af kontrol ved en overtagelse ikke dybdegående, 

hvorfor minoritetsinteresser, trinvise overtagelser, fusioner, omvendte virksomhedsovertagelser 

samt opkøb af separate eller grupper af aktiver ikke berøres. Grundet afhandlingens formål findes 

det endvidere ikke nærliggende at gennemgå badwill.  

2.5 Metode 

Afhandlingen sammensættes overordnet af to dele; Opgørelsen af goodwill efter overtagelsesmeto-

den og Den efterfølgende værdiregulering af goodwill. Begge dele består af en behandling af lovgiv-

ningen efter praksisserne samt en analytisk gennemgang af lovgivningen. Hensigten er at illustre-

re, hvordan rammerne i ÅRL og IFRS´s lovgivning på forskelig vis kan anvendes i praksis.  

Behandlingen af lovgivningen omfatter navnlig en uddybning af begrebsrammer, værdiregule-

ringsmetoder samt et indblik i generalklausulen ”Et retvisende billede” (ÅRL § 11)14. Praksisser-

nes lovgivningsmæssige forskelle opsummeres slutteligt i hver del ved en skematisk fremstilling. 

Begrebet ”lovgivning” omfatter love, standarder m.v. 

De analytiske dele udføres som komparative analyser, med det formål at illustrere og redegøre for 

praksissernes lovgivningsmæssige forskelle15. Metoden beskriver de uhensigtsmæssigheder, som 

praksisserne hver især påfører regnskabsaflæggeren. Illustrationen består af et par fiktive ek-

sempler, hvor der lægges vægt på at pointere de skematisk viste forskelle fra gennemgangen af 

praksissernes lovgivning. Eksemplerne udarbejdes med henblik på at give et karikeret billede af, 

hvor praksissernes forskellige behandlingsmåde foreligger og hvordan de påvirker opgørelsen 

samt den efterfølgende værdiregulering af goodwill. I den første del opstilles et fiktivt eksempel 

på en virksomhedsovertagelse, hvor formålet er at vise, hvordan praksisserne på forskellig vis 

                                                           
12 KPMG (2013), s. 167. 
13 Deloitte (2013), s. 47.  
14 Dahl, Børge (2014), s. 518. 
15 Business Dictionary: Comparative analysis. 
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opgør goodwill. I den anden del opstilles et fiktivt eksempel på, hvordan hhv. afskrivning og ned-

skrivning påvirker nettoresultatet og balancen. Analyserne munder ud i en redegørelse, der om-

fatter en diskussion af de problematikker, som regnskabsaflæggeren stilles overfor ved brug af 

praksisserne – herunder overvejelser ved valg af praksis16.  

Resultaterne af de to dele skal slutteligt ende i en konklusion på, hvordan ÅRL og IFRS på forskel-

lig vis regnskabsmæssigt behandler goodwill og hvordan denne behandling indspiller på regn-

skabsaflæggerens arbejde.    

Metodevalget præges således af en analytisk tilgang, hvilken har til hensigt at gengive, hvordan 

praksissernes lovgivning hver især former udviklingen af goodwill-værdien. Lovgivningernes 

rammer kobles sammen med et praktisk orienteret syn i analysen, hvorved målet er at afspejle 

praksis, som den er ud fra den lovgivning, der eksisterer på området. Til tider vil subjektive hold-

ninger indgå i analysen. Afvigelsen fra at benytte det analytiske paradigme konsekvent, skyldes 

ønsket om at diskutere problematikken ved rammelovgivninger, hvor subjektive vurderinger ind-

går som praksis.  

2.6 Kilder 

I afhandlingen benyttes en sammensætning af sekundær og primær litteratur. Sekundær litteratur 

omfatter bøger (faglitteratur) samt internet, hvor primær litteratur udgøres af en årsrapport, tids-

skriftsartikler samt lovsamlinger17.  

Kvalitetskriterierne, som afhandlingen anlægges ud fra, omfatter: Validitet, pålidelighed og rele-

vans. Kilderne som benyttes i afhandlingen, er nøje udvalgt med henblik på at opfylde disse krite-

rier. Derved sikres, at den viden, som ligger til grund for afhandlingen, er anvendelig18.   

Afhandlingens hensigt er primært at gennemgå og analysere den lovgivning, der er på området. 

Til at understøtte den primære litteratur benyttes den fortolkningslitteratur, som de større revi-

sionshuse har udarbejdet, herunder navnlig PwC, KPMG og Deloitte. Fortolkningslitteraturen er 

en detaljeret og analytisk gennemgang af lovtekster og regnskabsstandarder. Subjektive holdnin-

ger er få, men hvis de er benyttet, er de afvejet grundigt. Herudover er en af hovedkilderne inden 

for sekundærlitteratur: ”Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis 

til IFRS” af Jan Fedders og Henrik Steffensen. Til trods for, at den nævnte litteratur fortolker de 

gældende love og standarder, vurderes troværdigheden at være høj.  

                                                           
16 Olsen, Poul Bitsch og Kaare Pedersen (2002), s. 169-170. 
17 Andersen, Ib (2009), s. 152. 
18 Justesen, Lise og Nanna Mik-Meyer (2010), s. 40-41. 
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Anvendte artikler er udvalgt nøje, og vurderes ligeledes af have en høj troværdighed. Dette skyl-

des den omhyggelige selektering ud fra både forfatter og tidsskrift.   

I afhandlingen undersøges dansk og international lovgivning, hvorfor der både benyttes internati-

onal og national litteratur. Hensigten er at opnå viden om emnet fra begge kilder, hvorved eventu-

elle mangler i dansk litteraturs beskrivelse af den internationale lovgivning identificeres.     

2.7 Disposition 

Erkendelsesspørgsmålene danner rammen til besvarelsen af afhandlingens problemformulering. 

Til at undersøge disse erkendelsesspørgsmål er afhandlingen inddelt efter nedenstående figur, 

som illustrerer afhandlingens strukturelle opbygning.  

Indledningsvist beskrives begrebet ”goodwill”, herunder typer af goodwill samt hvordan værdien 

opstår. Dertil præsenteres overtagelsesmetoden og dennes faser. Afsnittene afdækker en del af 

besvarelsen på det første og andet erkendelsesspørgsmål.  

Som nævnt består afhandlingen af to dele. Den første del har til hensigt at besvare erkendelses-

spørgsmål et til tre samt den første del af seks, hvilket omfatter en gennemgang af opgørelsen af 

goodwill ved brug af overtagelsesmetoden efter ÅRL og IFRS. Den anden del skal besvare erken-

delsesspørgsmål fire og fem samt den anden del af seks. Målet med denne besvarelse er en be-

handling af praksissernes efterfølgende værdiregulering samt analyse af metoderne.  

Analyserne vil for begge dele bestå af eksempler på praksissernes anvendelse samt indledende 

informationsafsnit hertil. Eksemplerne vil munde ud i en undersøgelse og diskussion af de pro-

blematikker og overvejelser, som praksisserne rejser for regnskabsaflæggeren.      

Efter gennemgangen af lovgivningen opstilles for hver del praksissernes forskelle i et skema. 

Skemaet skal til dels udgøre en delkonklusion samt en overskuelig opstilling af forskellene.   

Slutteligt opsummeres resultaterne i konklusionen.   
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3 Goodwill   

Goodwill repræsenterer virksomhedens overnormale indtjeningsevne, dvs. at virksomheder kun 

kan besidde goodwill, hvis de er i stand til at opnå et højere overskud ift. den investerede kapital 

sammenlignet med virksomheder med samme risikoprofil. Hvis en virksomhed har under normal 

indtjeningsevne, betegnes det badwill. Goodwill måles som differencen imellem anskaffelses-

summen (kostprisen) for den sælgende virksomhed og dennes indregnede nettoaktiver til dags-

værdi, jf. afsnit 4.519. Goodwill udgør derved den merværdi, som den købende virksomhed vil give 

for den sælgende virksomhed fysiske, identificerbare værdier.  

Årsagen til, at køberen giver mere end værdien af de fysiske aktiver, kan skyldes, at der betales en 

overpris for den sælgende virksomhed. For de fleste opkøb skyldes det imidlertid, at køberen kan 

udnytte synergier opstået ved sammenlægningen af de to virksomheder. Det kunne eksempelvis 

være driftssynergier i form af mulighed for at opnå stordriftsfordele ved indkøb, produktion, 

m.m., men det kan også være udnyttelse af synergier i form af købet af et brand eller et godt om-

dømme. Dertil vil den sælgende virksomhed ofte have flere ikke-bogførte immaterielle aktiver, 

som vil udgøre en del af anskaffelsessummen. Det kunne eksempelvis kunne være virksomhedens 

kundekartotek, logo, image eller kultur. Overpris kan endvidere være forårsaget af, at markedet er 

imperfekt. Eksempelvis hvis der er mulighed for at danne et monopol med dertil hørende gevin-

ster. Desuden kan det være, at det forventes, at virksomheden vil generere en merindtjening, ek-

sempelvis hvis der er forhold, som indikerer, at den vil forbedre sin evne til at generere et højere 

afkast20.   

Da goodwill fremkommer som følge af ovenstående forhold, bevirker det, at goodwill ikke er et 

enkeltstående, håndgribeligt aktiv som eksempelvis et anlægsaktiv. Derfor betegnes det som et 

immaterielt aktiv, hvorved forstås, et ikke-fysisk eksisterede aktiv. Eftersom goodwill ikke har 

nogen reel substans, samt at det er en sammensat størrelse, kan det give komplikationer, når det 

skal fastlægges, hvilken værdi den skal have21.  

Førhen udgjorde værdien kun en mindre andel af virksomhedens samlede handelsværdi, men i 

dag er det ikke ualmindeligt, at goodwill udgør 75 % af egenkapitalens markedsværdi22. Goodwill 

bør derfor behandles med opmærksomhed, og regnskabsaflæggeren skal være bevidst om, hvor-

dan værdien præsenteres til regnskabsbrugerne.            

                                                           
19 Schroeder, Richard G., et. al. (2005), s. 516. 
20 Elling, Jens O. (2010), s. 236. 
21 Skatteministeriet: Kapitel 11 Goodwill  
22 Materialesamling (2012), s. 119. 
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3.1 Definition 

IFRS har formuleret følgende definition på goodwill: ”Fremtidige økonomiske fordele hidrørende 

fra aktiver, der ikke kan identificeres individuelt og indregnes separat”23.  

ÅRL har derimod ikke nogen entydig definition på goodwill. Idet goodwill er et immaterielt aktiv, 

skelner praksissen i stedet mellem immaterielle aktiver, som opfylder kravene for indregning, og 

de resterende, der indføres i værdien for goodwill. For at immaterielle aktiver kan indregnes i den 

købende virksomheds balance, skal de opfylde definitionen på et anlægsaktiv og et immaterielt 

aktiv. Definitionen på et anlægsaktiv er: ”Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug”24. 

ÅRL har ikke formuleret en definition på et immaterielt aktiv, men anvender i stedet definitionen i 

IAS 38, udfærdiget af IASB, hvilken er: ”Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk sub-

stans”25. Med identificerbart menes, at aktivet skal være separerbart, eller at det skal være baseret 

på en kontraktlig eller juridisk rettighed. Et aktiv er separerbart, når det umiddelbart kan udlejes 

eller sælges uafhængigt fra den eksisterende virksomhed, samt at denne handling er lovlig26. Et 

sidste væsentligt krav er, at der skal være mere end 50 % sandsynlighed for, at det immaterielle 

aktiv vil udgøre en fremtidig økonomisk fordel for den overtagende virksomhed27.  

3.2 Hvordan opstår goodwill 

Goodwill kan opstå på to måder: 

1. Internt oparbejdet goodwill 

2. Erhvervet goodwill, herunder koncerngoodwill 

Internt oparbejdet goodwill opstår gennem virksomhedens aktivitet. Værdien stammer fra ikke-

indregnede immaterielle aktiver som eksempelvis oparbejdet, uspecificeret knowhow, medarbej-

derkompetencer, kundeloyalitet og -tillid eller en stærk virksomhedskultur. Værdien må ikke ba-

lanceføres, da den opstår grundet omverdenens syn på virksomheden, og derfor er svær, hvis ikke 

umulig, at værdiansætte korrekt.   

Den anden måde, hvorpå goodwill kan opstå, er som følge af en merpris ved et virksomhedsop-

køb, hvilket betegnes koncerngoodwill (Efterfølgende omtalt goodwill). Som beskrevet ovenfor 

                                                           
23 Elling, Jens O. (2010), s. 238. 
24 Elling, Jens O. (2010), s. 228. 
25 Elling, Jens O. (2010), s. 229. 
26 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 188. 
27 Hoyle, Joe B., et. al. (2011), s. 46. 
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kan merprisen, der betales, skyldes enten overpris, synergier, imperfekte markeder eller være 

opstået, fordi den sælgende virksomhed besidder ikke-indregnede immaterielle aktiver28.  

Et fælles træk for de immaterielle aktiver er, at de ikke kan udskilles fra virksomheden, hvorved 

de ikke kan sælges separat fra den oprindelige virksomhed. Herudover repræsenterer de ikke en 

særskilt rettighed og de kan ikke generere pengestrømme uafhængigt af virksomhedens andre 

aktiver. Køb af en virksomhed med en stor andel af internt oparbejdet goodwill, kan derved være 

svær at vurdere, da en overdragelse af goodwill ikke altid kan foretages uden ulemper til følge. 

Hvis eksempelvis goodwill er baseret på en stærk virksomhedskultur, er det ikke nødvendigvis et 

gode, som den nye ejer kan drage nytte af.    

Internt oparbejdet goodwill må ikke aktiveres i virksomhedens balance, da det er svært at identi-

ficere og måle værdien pålideligt. Først ved et opkøb af virksomheden medtages den nu realisere-

de goodwill. Når værdien af goodwill realiseres ved betaling til den sælgende virksomhed, bliver 

den troværdig, da den er effektueret. Herefter kan den indgå i overtagelsesbalancen for den kø-

bende virksomhed29.   

  

                                                           
28 Kiertzner, Lars (2004), s. 156. 
29 Elling, Jens O. (2010), s. 236. 
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4 Overtagelsesmetoden 

Overtagelsesmetoden anvendes som den regnskabsmæssige behandlingsmåde af den sælgende 

virksomhed ved virksomhedssammenslutninger. En virksomhedssammenslutning (Business 

combinations) finder sted, når to eller flere virksomheder sammenlægges for at danne en fælles 

enhed, hvorved et ejerskab elimineres. Sammenslutningen kan bestå af fusioner, sammenlægning 

af en eller flere separate enheder (minoritetsinteresser) samt almene opkøb, hvor en virksomhed 

køber en anden, således at de rapporteres til én enhed. Afhandlingen vil fokusere på almene op-

køb, jf. afsnit 2.4. Det er centralt at sondre mellem overtagelse af en virksomhed og køb af en 

gruppe af aktiver, da disse behandles regnskabsmæssigt forskelligt. 

En overtagelse defineres uens efter ÅRL og IFRS 3. Ifølge IFRS 3 (Herefter kaldet IFRS ved gen-

nemgangen af overtagelsesmetoden) er en virksomhedssammenslutning30: ”En transaktion eller 

begivenhed, hvor en erhverver opnår kontrol over en eller flere virksomheder”. Det kan eksempelvis 

ske igennem køb af nettoaktiver (aktivitet), hvorved der opstår et moder- og datterselskab. Det er 

imidlertid afgørende, for at et opkøb kan betragtes som en virksomhedssammenslutning, at aktivi-

teten udgør én virksomhed. Dette til trods for, at der etableres et moder- og datterselskabsfor-

hold. Forordningen er modsat ÅRL, hvor der, uanset om aktiviteten udgør en virksomhed, altid er 

tale om en virksomhedssammenslutning, når der opstår et moder- og datterselskabsforhold31.        

Overtagelsesmetoden benyttes normalt uanset, om den købende virksomhed anvender internati-

onal eller dansk regnskabspraksis. Modsætningen er imidlertid, at metoden altid skal bruges efter 

IFRS, hvorimod den iht. § 121 i ÅRL kun anvendes som hovedregel32,33. Ifølge ÅRL kan sammen-

lægningsmetoden ligeledes benyttes under virksomhedsopkøb, hvis der er tvivl om identifikatio-

nen af den overtagende virksomhed. 

Overtagelsesmetoden består af nedenstående fem faser, hvilke gennemgås nærmere efter IFRS og 

ÅRL i afsnit 534.   

4.1 Identifikation af køber og sælger  

I første fase præciseres det, hvem hhv. den købende og den sælgende virksomhed er. Umiddelbart 

virker det simpelt, men det er yderst vigtigt, at identifikationen foretages korrekt, da det har ind-

                                                           
30 Schroeder, Richard G., et. al. (2005), s. 505. 
31 Deloitte (2013), s. 47. 
32 PwC (2014), s. 376. 
33 Dahl, Børge (2014), s. 536. 
34 KPMG (2013), s. 167. 
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flydelse på, hvem overtagelsesmetoden benyttes på. Metoden skal anvendes på den sælgende 

virksomhed, hvor dennes aktiver og forpligtelser revurderes35.    

4.2 Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet 

Overtagelsestidspunktet fastlægges af den overtagende virksomhed efter den dato, hvor denne 

opnår kontrol over den overtagne virksomheds drift og nettoaktiver. Overtagelsestidspunktet 

bestemmes almindeligvis ud fra stemmerettens overgang, hvilket vil ske, når den købende virk-

somhed erlægger købsvederlaget36. Før kontrollen reelt er overgivet til den købende virksomhed, 

skal visse forhold vedrørende købet være indfriet. Det indebærer forelæggelse af en aftale mellem 

partnerne, hvori det fastsættes, hvornår risikoen vedrørende driften overgår til køber. Herfor-

uden skal den købende virksomhed have indsat interne medlemmer i den overtagne virksomheds 

ledelse og købet skal være godkendt af konkurrencemyndighederne37. Hvis der således er fastsat 

en dato i en aftale, er denne ikke nødvendigvis overtagelsestidspunktet, da overstående forhold 

skal være indfriet, før datoen kan fastsættes. 

Overtagelsestidspunktet er den dato, hvor de resterende faser i overtagelsesmetoden skal udfø-

res38. Datoen er derved afgørende for, fra hvilket tidspunkt den sælgende virksomheds værdier 

opgøres og parternes regnskaber forenes.  

4.3 Opgørelse af kostpris 

Kostprisen udgør dagsværdien af det vederlag, som afgives ved købet, dvs. selve købssummen for 

den sælgende virksomhed. Købssummen består af goodwill, den bogførte egenkapital samt dags-

værdien af identificerbare aktiver og forpligtelser. 

Betalingsformen for vederlaget kan være forskellig afhængig af sælgers risikoprofil og købers lå-

nemuligheder. Eksempelvis kan betalingen forgå ved, at køberen aflægger en del af vederlaget i 

form af likvider og det resterende beløb i form af en betinget betaling (eksempelvis en earn out). 

Kostprisen vil bestå i værdien af likviderne og et estimat af den betingede betalings nutidsværdi, 

hvilket beregnes ved at tilbagediskontere de fremtidige, forventede resultater til dagsværdi39. 

Betalingen kan også foretages ved overtagelse af forpligtelser, hvor eksempelvis sælger stifter et 

gældsbrev til køber, eller ved afgivelse af aktiver eller egenkapitalinstrumenter, såsom aktier ud-

stedt af køber i forbindelse med opkøbet. Ved stiftelse af et gældsbrev beregnes kostprisen ved 

                                                           
35 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2009), s. 10. 
36 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2009), s. 11. 
37 KPMG (2013), s. 169. 
38 Deloitte (2013), s. 49. 
39 KPMG (2013), s. 170-175. 
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kursværdien af gældsbrevet. Hvis betalingen udføres ved afgivelse af aktiver, vil kostprisen udgø-

res af dagsværdien af disse. Kostprisen af aktierne vil almindeligvis være den officielle kurs (dags-

værdien) på overtagelsestidspunktet, hvilket eksempelvis kan være en børskurs på en børsnote-

ret aktie40.   

4.4 Opgørelse af værdien af identificerbare aktiver og forpligtelser 

På overtagelsestidspunktet vurderes dagsværdien af den sælgende virksomheds identificerbare 

aktiver og forpligtelser. Udførelsen indebærer en objektiv vurdering af samtlige identificerbare 

aktiver og forpligtelser, som er til stede i virksomheden uden hensyntagen til tidligere bogførte 

værdier. Dagsværdien skal så vidt muligt gengive aktivets eller forpligtelsens markedsværdi, dvs. 

værdien ved overdragelse i fri handel mellem en villig køber og sælger41. Også aktiver og forplig-

telser, som ikke førhen har eksisteret eller opfyldt betingelserne for indregning, identificeres og 

vurderes. Efterfølgende op- eller nedskrives de eksisterende værdier til dagsværdien, som udgør 

de nye kostpriser i balancen42.   

4.5 Opgørelse af goodwill 

I den sidste fase af overtagelsesmetoden bestemmes værdien af den købte goodwill. Værdien an-

giver summen af de forhold, som bidrager til merprisen for den sælgende virksomhed, og opgøres 

efter følgende beregning43: 

 

På overtagelsestidspunktet opgøres værdien af goodwill til kostpris af den købende virksomhed. 

Herefter indregnes det som et immaterielt aktiv i overtagelsesbalancen44. 

Hvis værdien af goodwill er negativ, skal værdien af samtlige aktiver og forpligtelser samt veder-

laget revurderes. Det skal hindre opståede fejl i værdiansættelsen. Såfremt værdien fortsat er ne-

gativ, behandles den forskelligt afhængig af regnskabspraksis, hvilket ikke behandles nærmere45.  

                                                           
40 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2009), s. 11. 
41 PwC: Purchase Price Allocation.  
42 Elling, Jens O. (2010), s. 241-243. 
43 KPMG (2013), s. 175. 
44 Elling, Jens O. (2010), s. 238. 
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5 Forskelle i overtagelsesmetoden ved brug af ÅRL og IFRS 

Som før beskrevet har ÅRL og IFRS forskellige definitioner på, hvornår der eksisterer en virksom-

hedssammenslutning. ÅRL anvender desuden overtagelsesmetoden som hovedregel, hvorimod 

metoden udelukkende må anvendes efter IFRS. Udover disse forskelle eksisterer flere uligheder 

mellem de to praksisser, hvad angår anvendelsen af overtagelsesmetoden. Forskellene bevirker, 

at værdiansættelsen af goodwill kan forløbe forskelligt afhængig af, om den overtagende virksom-

hed benytter IFRS eller ÅRL.  

Nedenstående afsnit undersøges, hvilke forhold der adskiller de to praksisser fra hinanden. Det vil 

ske ved en gennemgang af overtagelsesmetodens fem faser. Resultaterne opsummeres afslut-

ningsvis i et skema. Ligheder mellem de to praksisser beskrives ikke nærmere.      

5.1 Identifikation af køber og sælger  

ÅRL 

ÅRL har ikke nogen specifik regulering af, hvordan den købende og sælgende virksomhed identifi-

ceres. I stedet anvendes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis, hvor identifikationen afgøres af, 

hvilken virksomhed som juridisk overtager den anden virksomhed. Virksomheden som juridisk 

overtager, anses for at være køber i regnskabsmæssig forstand46.  

IFRS 

En overtagelse efter IFRS kan resultere i en omvendt overtagelse. Det skyldes, at IFRS ikke anven-

der samme metode som ÅRL til at identificere den købende og sælgende virksomhed. Efter IFRS 

fastlægges parterne ud fra substansen i transaktionen, dermed menes de regnskabsmæssige for-

hold, og ikke ud fra det juridiske aftalegrundlag. Af den grund behøver den juridisk overtagende 

virksomhed ikke være den købende virksomhed ifølge IFRS47. 

IFRS vurderer, hvem den købende og sælgende virksomhed er, ud fra flere forhold. Heriblandt 

anvendes standarden IAS 27, som omhandler, hvornår der anses at foreligge kontrol48. Virksom-

heden, der får kontrol over den anden virksomhed, betragtes som køberen. Iht. IASB er definitio-

nen på kontrol:”The power of one entity to direct or cause the direction of the management and op-

erating and financing policies of another entity”49. Identifikationen afgøres dermed af, hvilken virk-

somhed, som opnår mulighed for at gennemtvinge driftsmæssige og finansielle beslutninger i den 

                                                                                                                                                                                                 
45 Deloitte (2013), s. 54. 
46 Deloitte (2013), s. 49. 
47 KPMG (2013), s. 168. 
48 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2008), s. 19-20. 
49 Schroeder, Richard G., et. al. (2005), s. 511. 
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konsoliderede virksomhed. Kontrol kan opnås ved besiddelse af størstedelen af den sælgende 

virksomheds stemmeberettigede aktier50. En omvendt virksomhedsovertagelse opstået grundet 

opnåelse af kontrol kan eksempelvis ske, hvis overdragelsen sker ved udstedelse af aktier i den 

juridisk overtagende virksomhed51.  

Et andet forhold, der har indflydelse på identifikationen, er størrelsen på virksomhedernes dags-

værdi. Køberen vil være den virksomhed, som besidder den største dagsværdi. Hvis dagsværdien 

på den juridisk overtagende virksomhed således er væsentligt mindre end den anden virksomhed, 

da vil køberen ifølge IFRS ikke være den, som juridisk overtager.  

Herudover vil identifikationen afgøres af, hvilken virksomheds ledelse, som efterfølgende vil do-

minere i den konsoliderede virksomhed. I tilfælde af, at ledelsen i den ellers sælgende virksomhed 

får dominerende indflydelse efter opkøbet, vil denne betegnes som køber52.         

5.2 Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet 

Der foreligger ingen forskelle vedrørende fastlæggelsen af overtagelsestidspunktet mellem IFRS 

og ÅRL, idet begge bestemmer datoen efter kontrollens overgang til køberen. 

Kun ved overtagelser med tilbagevirkende kraft kan der opstå særlige tilfælde, hvor der er afvi-

gelser mellem IFRS og ÅRL. Modsat IFRS tillader ÅRL overtagelser, der regnskabsmæssigt behand-

les med tilbagevirkende kraft, dvs. at en overtagelse foretaget inde i året, kan regnskabsføres fra 1. 

januar samme år. Reglen omfatter imidlertid kun selskabsretlige fusioner og spaltninger, hvilket 

afhandlingen er afgrænset fra at behandle53. 

5.3 Opgørelse af kostpris 

ÅRL 

Ved opgørelse af kostprisen medtages transaktionsomkostninger, som er direkte forbundet med 

købet. Til eksempel er udgifter forbundet med honorar til advokat, revisor eller værdiansættel-

seseksperter. Kostprisen udgøres derved af købsvederlaget tillagt transaktionsomkostninger.  

Hvis der opstår ændringer i vederlaget, grundet begivenheder indtruffet på et senere tidspunkt 

end overtagelsestidspunktet, reguleres kostprisen i balancen. Begivenheder såsom betingede be-

                                                           
50 Hoyle, Joe B., et. al. (2011), s. 43. 
51 Deloitte (2013), s. 49. 
52 KPMG (2013), s. 168. 
53 KPMG (2013), s. 169. 
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talinger, som ikke indfries grundet et for lille resultat, giver eksempelvis anledning til nedjustering 

af vederlaget efter overtagelsen54.  

IFRS 

I modsætning til ÅRL tillader IFRS ikke, at transaktionsomkostninger i forbindelse med overtagel-

sen medtages i kostprisen. Omkostningerne kræves i stedet indregnet i resultatopgørelsen. Det 

gælder ligeledes regulering af kostprisen, hvis der opstår ændringer i vederlaget efter overtagel-

sesdatoen55,56.  

Kostprisen defineres ifølge IFRS som: ”Dagsværdien på transaktionstidspunktet af de overtagne 

aktiver, den overtagende virksomhed har afgivet, forpligtelser, den har afholdt eller påtaget sig, 

samt egenkapitalinstrumenter, den har udstedt, til gengæld for bestemmende indflydelse på den 

overtagne virksomhed”57.   

5.4 Opgørelse af værdien af identificerbare aktiver og forpligtelser 

Identifikation af aktiver og forpligtelser, herunder immaterielle aktiver 

ÅRL 

Iht. ÅRL udgør identificerbare aktiver og forpligtelser alle individuelle aktiver og forpligtelser, 

såvel bogførte som ikke-bogførte, som opfylder følgende krav: 

 Det er sandsynligt (over 50 %), at aktivet eller forpligtelsen vil afholdes og tilføre den 

købende virksomhed fremtidige økonomiske fordele eller forpligtelse. 

 Det er muligt at foretage en pålidelig vurdering af aktivets dagsværdi. 

Før immaterielle aktiver kan identificeres, kræves det endvidere, at de er separerbare eller base-

ret på en kontraktlig eller juridisk rettighed, eksempelvis patenter, ophavsrettigheder og licenser. 

Stramningen af kriterierne ift. anlægsaktiver bunder i, at de immaterielle aktiver ikke før har op-

fyldt indregningskriterierne. Af den årsag skal de kunne adskilles fra andre aktiver og fortsat ge-

nerere en fremtidig fordel eller være knyttet til virksomheden, sådan at de ligeledes vil udgøre en 

gevinst i fremtiden58. Værdi i den sælgende virksomhed hidrørende fra eksempelvis varemærker 

eller kundelister, kan derved ikke identificeres som et immaterielt aktiv, da de kun kan generere 

værdi som følge af et samspil med virksomhedens andre aktiver.  

                                                           
54 Deloitte (2013), s.50. 
55 Deloitte (2013), s. 49-50. 
56 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 207. 
57 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2009), s. 11. 
58 KPMG (2013), s. 172. 
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ÅRL stiller krav til, at virksomheden overvejer, hvilken hensigt de har med aktivet. Hvis virksom-

heden ikke har til hensigt at benytte et overtaget aktiv, da skal værdiansættelsen afspejle dette59.   

Har den sælgende virksomhed bogførte immaterielle aktiver, må disse ikke opskrives til dagsvær-

di på overtagelsestidspunktet. Det er kun tilladt at opskrive immaterielle aktiver, som ikke hidtil 

har været medtaget i den sælgende virksomheds balance. For andre aktiver og forpligtelser er det 

frivilligt, om den købende virksomhed ønsker at opskrive til dagsværdi60.  

IFRS 

IFRS har samme kriterier som ÅRL for identificerbare aktiver og forpligtelser.  

Modsat ÅRL har IFRS ikke samme kriterier for identifikation og indregning af immaterielle akti-

ver, da immaterielle aktiver ikke skal opfylde kriterierne for et aktiv. Dagsværdien af de immate-

rielle aktiver behøver ikke at kunne måles pålideligt61, og indregningskriteriet for, at aktivet med 

mere end 50 % sandsynlighed skal kunne bidrage med fremtidige økonomiske fordele for den 

købende virksomhed, anses for at være opfyldt, når aktivet indgår i en virksomhedssammenslut-

ning. Sandsynligheden for, at aktivet vil indbringe fremtidige økonomiske fordele, tolkes således 

lempeligere, men aktivets indregnede værdi skal i stedet afspejle sandsynligheden for fordelen.  

Immaterielle aktiver indregnes som følge heraf i balancen, såfremt de kan identificeres separat fra 

andre aktiver, eller hvis de er baseret på en kontraktlig eller juridisk rettighed. Selvom den kø-

bende virksomhed ikke har til hensigt at anvende et overtaget aktiv, skal det indregnes i balancen 

til dagsværdi målt ud fra andre aktørers anvendelse af aktivet62. Det bevirker, at kriterierne for 

identifikation af immaterielle aktiver er lempeligere for IFRS end ÅRL, hvorved flere indregnes 

separat og ikke indgår i den ”samlede masse” af goodwill63.      

I henhold til IAS 38 tillader IFRS opskrivning immaterielle aktiver til dagsværdi64.  

Eventualforpligtelser 

ÅRL 

Eventualforpligtelser er forpligtelser, der eksisterer grundet tidligere begivenheder, og som kan 

medføre afståelse af en uvis størrelse likvider på et senere tidspunkt. Denne form for forpligtelse 

                                                           
59 PWC, Regnskabshåndbogen 2014, s. 377 
60 Elling, Jens O. (2010), s. 230, 238 og 242. 
61 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2009) 
62 Jacobsen, Anne-Marie og Morten Koch-Hansen (2010), s. 78. 
63 Deloitte (2013), s. 51-52. 
64 Elling, Jens O. (2010), s. 238 og 242. 
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kan eksempelvis være verserende retssager, hvor udfaldet er ukendt65. Idet værdien ikke er påli-

delig, samt at der ikke er sikkerhed for, at forpligtelsen med mere end 50 % sandsynlighed vil ud-

gøre en fremtidig økonomisk forpligtelse, da tillader ÅRL ikke indregning i overtagelsesbalan-

cen66.     

IFRS 

Eventualforpligtelser skal, i modsætning til ÅRL, indregnes i overtagelsesbalancen efter IFRS, hvis 

de eksisterer på overtagelsestidspunktet. Det forudsættes ikke, at forpligtelsen skal være sand-

synlig, blot at den kan måles pålideligt og eksisterer på overtagelsestidspunktet. Dagsværdien 

beregnes ved at multiplicere den forventede omkostning med den forventede sandsynlighed for, 

at eventualforpligtelsen vil udgøre en fremtidig økonomisk forpligtelse67.  

Omstruktureringsomkostninger (hensatte forpligtelser) 

ÅRL 

Ifølge ÅRL skal der foretages hensættelse til omkostninger forbundet med omstruktureringer af 

den sælgende virksomhed ved overtagelsen. Hensættelsen skal indregnes som en forpligtelse i 

overtagelsesbalancen. Omkostningerne kan eksempelvis forekomme ved, at den købende virk-

somhed har planer om at ombygge den opkøbte virksomheds ejendom68. Kravet er dog, at der skal 

være en væsentlig sandsynlighed for, at omstruktureringsomkostningen bliver afholdt, hvorfor 

planerne herom skal være offentliggjort eller de berørte parter skal være underrettet om gennem-

førelsen. Dertil skal omkostningerne vedrøre nedlukning eller reduktion af den sælgende virk-

somheds aktiviteter, og således ikke eksempelvis udgøre planer om istandsættelse eller forbed-

ring af den købende virksomhed69.    

IFRS 

Omkostninger forbundet med omstruktureringer som den købende virksomhed planlægger at 

gennemføre, tillades ikke hensat som en post i overtagelsesbalancen. Kun hvis omkostningerne 

var planlagt af den sælgende virksomhed på overtagelsestidspunktet, vil de udgøre en forpligtelse 

for den købende virksomhed, og skal derfor indregnes som en hensat forpligtelse70. Den købende 

virksomhed skal i stedet indregne omstruktureringsomkostningerne efter overtagelsen71.   

                                                           
65 Elling, Jens O. (2010), s. 268. 
66 KPMG (2013), s. 172. 
67 Samuelsen, Martin og Henrik Parker (2009), s. 14. 
68 KPMG (2013), s. 173. 
69 Deloitte (2013), s. 52. 
70 Deloitte (2013), s. 48. 
71 Jacobsen, Anne-Marie og Morten Koch-Hansen (2010), s. 56. 
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5.5 Opgørelse af goodwill 

Værdien af goodwill indregnes og opgøres identisk for IFRS og ÅRL. Kun i tilfælde af, at goodwill 

er negativ, har praksisserne forskellige behandlingsmåder af værdien.   

ÅRL 

Ifølge ÅRL skal negativ goodwill indregnes som en separat periodeafgrænsningspost under for-

pligtelser. Når forholdene, som ligger til grund for forskelsbeløbet, realiseres, indtægtsføres den 

negative goodwill i takt hermed72. Hvis eksempelvis en virksomhed afhændes til underpris, fordi 

den inden for de senere år, ikke har omsat som ønsket, indtægtsføres den negative goodwill, når 

køberen opnår den ønskede omsætning for den sælgende virksomhed.  

IFRS 

Er værdien af goodwill negativ, har den købende virksomhed, ifølge IFRS, gjort en favorabel han-

del, og ”gevinsten” ved købet indregnes straks som en indtægt i resultatopgørelsen73. 

5.6 Efterfølgende reguleringer 

Både ÅRL og IFRS accepterer regulering af overtagelsesbalancen, hvis særlige betingelser er op-

fyldt. Reguleringen vil for begge praksisser betyde indvirkning på den opgjorte goodwill.  

Efter ÅRL må overtagelsesbalancen reguleres indtil udgangen af det efterfølgende regnskabsår, jf. 

ÅRL § 122. Der kan som følge heraf foretages regulering både i overtagelsesåret samt i det fulde, 

efterfølgende regnskabsår. Reguleringen indregnes i overtagelsesbalancen i den periode, hvor den 

identificeres og sammenligningstallene korrigeres74.  

Regulering af overtagelsesbalancen ved IFRS følger IFRS 3.45, som tilskriver, at overtagelsesba-

lancen må reguleres i 12 måneder efter overtagelsestidspunktet, hvis reguleringen skyldes for-

hold, som eksisterede på overtagelsesdagen. Det er vigtigt, at der skelnes mellem forhold, der ek-

sisterede på overtagelsesdagen og efterfølgende begivenheder, da reguleringen heraf foretages 

forskelligt. Effekten af reguleringen indregnes i den opgjorte goodwill med tilbagevirkende kraft, 

hvor sammenligningstallene tilpasses75,76.   

   

  

                                                           
72 KPMG (2013), s. 175. 
73 Deloitte (2013), s. 54. 
74 KPMG (2013), s. 176. 
75 KPMG (2013), s. 580. 
76 Deloitte (2013), s. 54-55. 
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6 Skema: Forskelle i overtagelsesmetoden mellem ÅRL og IFRS 

   

ÅRL IFRS 3

F
A

S
E

 1

Identifikation af køber 

og sælger

Køberen er den virksomhed, som juridisk 

overtager den anden virksomhed.

Køberen er ikke nødvendigvis den 

virksomhed, som juridisk overtager - heraf 

begrebet omvendt overtagelse. Køberen er 

i stedet den, der opnår kontrol over den 

anden virksomhed, besidder den højeste 

dagsværdi eller hvis ledelse bliver 

dominerende i den forenede virksomhed.

F
A

S
E

 2 Fastlæggelse af 

overtagelsestidspunkt

Opgørelse af kostpris Kostprisen tillægges 

transaktionsomkostninger forbundet med 

opkøbet.

Kostprisen må ikke tillægges 

transaktionsomkostninger forbundet med 

opkøbet.

Kostprisen reguleres i balancen, hvis der 

opstår ændringer i vederlaget efter 

overtagelsestidspunktet. 

Kostprisen reguleres i resultatopgørelsen, 

hvis der opstår ændringer i vederlaget 

efter overtagelsestidspunktet. 

Opgørelse af 

identificerbare aktiver 

og forpligtelser

Immaterielle aktiver indregnes, hvis de 

opfylder kravene for et aktiv, samt er 

separerbare eller baseret på en kontraktlig 

eller juridisk rettighed.

Immaterielle aktiver indregnes blot de er 

separerbare eller baseret på en kontraktlig 

eller juridisk rettighed.

Immaterielle aktiver må ikke opskrives til 

dagsværdi.

Immaterielle aktiver må gerne opskrives 

til dagsværdi.

Aktiver som den købende virksomhed 

ikke har til hensigt at anvende, skal 

indregnes til en værdi, der afspejler 

brugen.

Aktiver som den købende virksomhed 

ikke har til hensigt at anvende, skal 

indregnes til en dagsværd svarende til 

anvendelsen af andre aktører på markedet.

Eventualforpligtelser indregnes ikke i 

overtagelsesbalancen.

Eventualforpligtelser indregnes i 

overtagelsesbalancen.

Omstruktureringsomkostninger hensættes 

i overtagelsesbalancen. 

Omstruktureringsomkostninger må ikke 

hensættes i overtagelsesbalancen, 

medmindre de eksisterede i den sælgende 

virksomhed på overtagelsestidspunktet.

F
A

S
E

 5

Opgørelse af goodwill Negativ værdi af goodwill indregnes som 

en periodeafgrænsningspost, og 

indtægtsføres i takt med, at de forhold, 

som lægger til grund for værdien, 

realiseres.

Negativ værdi af goodwill indtægtsføres 

straks som en indtægt i 

resultatopgørelsen.

Efterfølgende 

reguleringer

Overtagelsesbalancen må reguleres indtil 

udgangen af det efterfølgende regnskabsår.

Overtagelsesbalancen må reguleres i op til 

12 måneder efter overtagelsestidpunktet.

Kilde: Egen tilvirkning
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7 Information til brug i eksempler på overtagelsesmetoden 

I dette afsnit introduceres to fiktive virksomheder, Virksomhed X og Virksomhed Y. Virksomhe-

derne vil blive benyttet til at analysere, hvilken effekt IFRS og ÅRL har på opgørelsen af goodwill, 

når overtagelsesmetoden anvendes. Eksemplet vil blive gennemgået efter hhv. IFRS og ÅRL, hvor-

ved de lovgivningsmæssige forskelle, som blev behandlet i forrige afsnit, analyseres ved forenkle-

de, illustrative eksempler. De to virksomheder er identiske, hvilket tydeliggør praksissernes for-

skellige opgørelse af goodwill.  

Værdierne til eksemplerne er udvalgt med henblik på at fremhæve, hvordan aktivernes og forplig-

telsernes indregning og opgørelse indvirker på goodwill. Værdierne er, trods den fiktive tilblivel-

se, valgt ud fra den betragtning, at de kan repræsentere en sammenslutning i praksis.    

Behandlingen af goodwill inkluderer opgørelse samt indregning af aktivet i overtagelsesbalancen. 

Som følge heraf er udformningen af overtagelsesbalancen medtaget i analysen, hvorved den nye, 

konsoliderede balance efter sammenslutningen illustreres.   

I eksemplerne benyttes nedenstående information omkring Virksomhed X og Virksomhed Y. In-

formationen er kategoriseret efter overtagelsesmetodens fem faser, jf. afsnit 4. 

7.1 Identifikation af den købende og sælgende virksomhed 

IFRS og ÅRL afgør på forskellig vis, hvem den købende og sælgende virksomhed er. For at gøre 

eksemplerne sammenlignelige er det imidlertid valgt, at Virksomhed X er den købende virksom-

hed ved eksemplet for begge praksisser. Virksomhed X vil af den grund være virksomheden, som 

juridisk overtager i henhold til ÅRL, og ligeledes være den af de to parter, der besidder kontrollen, 

har den højeste dagsværdi eller hvis ledelse, som bliver dominerende i den sammensluttede virk-

somhed ifølge IFRS, jf. afsnit 5.1. Virksomhed Y er således den sælgende virksomhed og derved 

den, som overtagelsesmetoden anvendes på. 

7.2 Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet 

Overtagelsestidspunktet fastlægges til d. 1-2-2014.  

Virksomhed X og Y har begge afholdt status ultimo december 2013, og deres aktiver og forpligtel-

ser er således bogført d. 31-12-2013.  

7.3 Opgørelse af kostpris 

Betalingen af Virksomhed Y foretages ved, at Virksomhed X afgiver hele sin likvide beholdning på 

7.000.000 kr. samt optager et nyt banklån på 6.000.000 kr. Købsvederlaget beløber sig derved til 
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13.000.000 kr. Yderligere har Virksomhed X haft følgende transaktionsomkostninger i forbindelse 

med opkøbet: 

 

7.4 Opgørelse af værdien af identificerbare aktiver og forpligtelser 

Virksomhed Y´s bogførte værdier af aktiver og forpligtelser skal først anvendes til illustrationen af 

opskrivningen af dens balance på overtagelsestidspunktet samt ved tilblivelsen af overtagelsesba-

lancen. Virksomhedens balance er opgjort d. 31-12-2013 og vedlagt som Bilag 1.  

På overtagelsestidspunktet vurderes aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Følgende bogførte 

værdier blev vurderet til en anden værdi end den bogførte: 

 

Udover ovenstående aktiver har virksomhed Y en række ikke-bogførte forhold, som ligeledes op-

gøres på overtagelsestidspunktet. Forholdende indbefatter bl.a. immaterielle aktiver, der ikke 

hidtil har opfyldt kravene for indregning og forpligtelser. Af immaterielle aktiver har Virksomhed 

Y bl.a. et kundekartotek og en leverandørkontrakt. Begge aktiver er tilknyttet kontrakter mellem 

virksomheden og hhv. dens kunder og leverandør. Endvidere har Virksomhed X udarbejdet planer 

for ombygning af Virksomhed Y’s ejendom, så den tilpasses en forventning om en reduceret pro-

duktion efter sammenlægningen. Bygherren er kontaktet, og der er afgivet tilbud på udgifterne 

forbundet med ombygningen. 

Følgende forhold er ikke bogført:   

Værdi

kr.
Transaktionsomkostninger:

Revisorhonorar 100.000

Advokathonorar 100.000

Rejseudgifter 50.000

Kilde: Egen tilvirkning

Aktiv Dagsværdi

t.kr.

Varebeholdning 3.300          

Ejendom 11.800        

Maskiner 2.900          

Patentrettighed 1.300          

Kilde: Egen tilvirkning
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7.5 Yderligere information til analysen 

Virksomhed X´s balance skal bruges ved tilblivelsen af overtagelsesbalancen, hvorfor de bogførte 

værdier anvendes på overtagelsestidspunktet. Balancen er vedlagt som bilag 2. 

  

Værdi

t.kr.

Immaterielle aktiver Brugsrettighed knyttet til aktiv med juridisk aftale 400

Kundekartotek 500

Leverandørkontrakt 200

Hensatte forpligtelser Bonus til direktionen, som var planlagt før overtagelse 200

Ombygning af ejendom, hvor tilbud er afgivet 1.000  

Eventualforpligtelser Verserende retssag mod leverandør 600

Kilde: Egen tilvirkning

Ikke-bogført
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8 Opgørelse af goodwill og udformning af overtagelsesbalancen 

I følgende afsnit analyseres, hvordan lovgivningen inden for hhv. IFRS og ÅRL på forskellig vis 

benytter informationen fra forrige afsnit ved brugen af overtagelsesmetoden, herunder hvordan 

benyttelsen af informationen indvirker på opgørelsen af goodwill og overtagelsesbalancen.  

Som angivet i skemaet i afsnit 6 er identifikation og måling af den sælgende virksomheds aktiver 

og forpligtelser mere lempelig i IFRS end ÅRL. Kriteriet efter IFRS er blot, at den indregnede værdi 

skal afspejle sandsynligheden for, at de fremtidige økonomiske fordele eller ulemper vil påvirke 

regnskabet77. Konsekvenserne, af måden hvorpå indregningen og opgørelsen af værdierne fore-

går, har i første instans betydning for detaljeringsgraden af balancen. Årsagen er, at flere immate-

rielle aktiver indregnes separat fremfor at indgå som en del af værdien af goodwill. Des mere de-

taljeret, des mere ønskværdigt for regnskabsbrugeren. Dernæst influerer indregningen særligt på 

resultatopgørelsen og ikke mindst de efterfølgende værdireguleringer, hvilket behandles i Del 2.  

Analysen nedenfor foretages ud fra rækkefølgen af overtagelsesmetodens faser. Eftersom de før-

ste to faser blev gennemgået i afsnit 7.1 og 7.2, vil analysen starte i tredje fase, hvor Virksomhed 

Y´s kostpris opgøres. Herefter opskrives de bogførte værdier af Virksomhed Y´s identificerbare 

aktiver og forpligtelser, og dernæst bestemmes goodwill. Til sidst udformes overtagelsesbalancen.   

8.1 ÅRL – Overtagelsesmetoden 

Kostprisen 

Ifølge ÅRL medtages direkte omkostninger forbundet med overtagelsen i kostprisen. Herved med-

tages udgifter til revisor- og advokathonorar samt rejser. Kostprisen udgør derved:   

 

                                                           
77 PwC (2014), s. 377. 

t.kr.

Vederlag:

Kontantbetaling 7.000     

Betaling via bankgæld 6.000     

   + Revisorhonorar  100

   + Advokathonorar 100        

   + Rejseudgifter  50
 

Kostpris i alt  13.250

Kilde: Egen tilvirkning

Kostpris
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Opskrivning til dagsværdi af Virksomhed Y´s balance 

Nedenfor ses Virksomhed Y´s balance, opskrevet med dagsværdierne på overtagelsestidspunktet. 

Balancen illustrerer, hvilke aktiver og forpligtelser Virksomhed Y vil have, hvis den fortsatte selv-

stændigt. Opskrivningen af Virksomhed Y´s balance er som følgende:  

 

1 Patentrettighed: Patentrettighedens dagsværdi er opgjort til 1.600.000 kr. ÅRL tillader dog ikke, 

at tidligere bogførte, immaterielle aktiver opskrives til dagsværdi, hvorved værdien af patentret-

tigheden forbliver den hidtil bogførte værdi på 1.200.000 kr.  

2 Brugsrettighed: Brugsrettigheden indregnes som et aktiv i balancen, da den indfrier kravene til et 

identificerbart immaterielt aktiv. Rettigheden knytter sig til brugen af et aktiv, og opstår som led i 

et kontraktligt forhold. Af den årsag opfylder den både kravene for et aktiv, samt, at den er baseret 

på en kontraktlig rettighed. Brugsrettigheden posteres under aktiver, og indregnes til dens dags-

værdi på 400.000 kr.78.   

                                                           
78 KPMG (2013), s. 213-214.  

Bogført Dagsværdi

t.kr. 31-12-2013  01-02-2014

Aktiver 
 1 Patentrettighed 1.200 1.200
 2 Brugsrettighed 400 400

Ejendom 10.000 1.800  11.800

Maskiner 2.700 200  2.900

Varebeholdninger 3.000 300 3.300

Debitorer 500  500

Likvide beholdninger 200 200

Aktiver i alt 17.600 2.700 20.300

Passiver
 3 Egenkapital 10.100 1.500 11.600

Gæld 7.100  7.100
 4 Bonus til direktionen 200 200
 5 Ombygning af ejendom 1.000 1000

Kreditorer 400  400

Passiver i alt 17.600 2.700 20.300

Kilde: Egen tilvirkning

Ny balance Virksomhed Y

Omvurdering
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3 Egenkapital: Den samlede værdi, som aktiver og forpligtelser er opskrevet med, bogføres over 

egenkapitalen, hvorved balancen stemmer. Egenkapitalen øges således med 1.500.000 kr.79. 

4 Bonus til direktionen: Bonus til direktionen er indregnet som en hensat forpligtelse under passi-

ver, da den er sikker på at foreligge og derved indregnes jf. ÅRL. Hvis der var usikkerhed om, at 

omkostningen ville finde sted, ville ÅRL ikke tillade, at de blev medtaget, idet de ville udgøre en 

eventualforpligtelse. Bonus til direktionen indregnes som et passiv i balancen på 200.000 kr.   

5 Ombygning af ejendom: Ombygningen af ejendommen er ligeledes indregnet i balancen som en 

hensat forpligtelse under passiver. Årsagen er, at omkostningen er planlagt til at forekomme – 

bygherren er kontaktet, og der er afgivet et tilbud på 1.000.000 kr. Til trods for, at omkostningen 

ikke er afholdt, eksisterer den på overtagelsesbalancen og skal som følge heraf indregnes. Ombyg-

ningen ville udgøre en eventualforpligtelse, hvis det var usikkert, om den ville blive udført. Hvis 

dette var tilfældet ville forpligtelsen ikke blive iberegnet i balancen.  

De immaterielle aktiver: Kundekartotek og Leverandørkontrakt, medtages ikke i balancen, da de 

ikke opfylder ÅRL´s kriterier for identificerbare, immaterielle aktiver, jf. afsnit 5.4.  

ÅRL følger herudover generalklausulen ”Et retvisende billede” (ÅRL § 11)80, hvilket er et kvali-

tetskrav for virksomheder, som aflægger regnskab efter ÅRL. Et retvisende billede omfatter et 

krav om, at et regnskab skal indeholde retvisende informationer omkring virksomheden81. Gene-

ralklausulen indebærer bl.a., at indregningskriterierne for immaterielle aktiver er forholdsvis 

strikse. Eftersom det ikke sikkert kan afgøres, om aktiverne: Kundekartotek og Leverandørkon-

trakt kan indfri ovenstående krav, må disse ikke indregnes i balancen, da det ville være i strid med 

kravet om, at regnskabet skal give et retvisende billede.  

For at et immaterielt aktiv er identificerbart, kræves, at det enten skal være baseret på en kon-

traktlig eller juridisk rettighed, eller at det skal være separerbart. Med separerbart menes, at akti-

vet kan sælges separat fra virksomheden, og derved ikke er afhængig af et samspil mellem virk-

somhedens andre aktiver. Kundekartoteker og leverandørkontrakter udgør kun en værdi for virk-

somheden, ved at de kan interagere med virksomhedens andre aktiver. Af den grund kan de ikke 

karakteriseres som værende separerbare. Eksempelvis vil et kundekartotek ikke kunne tilføre 

virksomheden værdi, hvis ikke virksomheden havde et varelager (identificerbart aktiv), som kun-

ne omsættes til likvider ved brug af kundekartoteket. Idet kundekartotek og leverandørkontrakt 

                                                           
79 Elling, Jens O. (2010), s. 243. 
80 Dahl, Børge (2014), s. 468. 
81 Elling, Jens O. (2010), s. 21. 
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hidrører en kontraktlig rettighed, opnår de at indfri kriteriet for identificerbare immaterielle akti-

ver, men da de ikke opfylder kravene for identificerbare aktiver, indregnes de ikke i balancen.            

Som anført ovenfor tillader ÅRL ikke, at eventualforpligtelser medregnes i balancen, da de ikke 

opfylder indregningskriterierne for en forpligtelse. Det indebærer, at forpligtelsen: Verserende 

retssag, ikke indregnes i ovenstående balance. Årsagen er, at værdien af forpligtelsen ikke kan 

opgøres pålideligt, fordi udfaldet er ukendt. Af den grund kan det ikke siges, om der er mere end 

50 % sandsynlighed for, at forpligtelsen vil udgøre en fremtidig økonomisk ulempe for Virksom-

hed X. Hvis den medtages i en balance reguleret efter ÅRL, skyldes det, at den udgør en hensat 

forpligtelse, hvor værdien, om denne måtte være til virksomhedens fordel eller ulempe, er fastsat 

til blive effektueret, jf. afsnit 5.4.  

Ejendom og Maskiner opskrives på almindeligvis for identificerbare aktiver. Dagsværdien udgør 

de nye kostpriser, som er grundlaget for senere afskrivninger. De nye kostpriser er 11.800.000 kr. 

for Ejendom og 2.900.000 kr. for Maskiner.  

Aktiver og passiver er blevet omvurderet med 2.700.000 kr. Den samlede værdi af aktiver og pas-

siver beløber sig til 20.300.000 kr.  

Dagsværdi af nettoaktiver 

Til at beregning af goodwill, bestemmes dagsværdien af nettoaktiver, hvilket gøres som følger: 

 

Goodwill 

Virksomhed X afgiver 13.000.000 kr. for Virksomhed Y, tillagt 250.000 kr. for omkostninger for-

bundet med købet. Nettoaktiverne er opgjort til 11.600.000 kr., hvorved købsprisen overstiger 

nettoaktivernes værdi. Goodwill opgøres som differencen mellem disse beløb, jf. afsnit 4.5. 

t.kr.

Bogført egenkapital 10.100      

Opskrivning af:

      Varebeholdninger 300           

      Ejendom 1.800        

      Maskiner 200           

Indregning af:

      Brugsrettighed 400           

      Ombygning af ejendom -1.000      

      Bonus til direktionen -200         1.500        

Dagsværdi af nettoaktiver 11.600     

Kilde: Egen tilvirkning

Dagsværdi af nettoaktiver
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Goodwill beregnes til 1.650.000 kr. Værdien medtages i overtagelsesbalancen, hvor den danner 

grundlag for efterfølgende afskrivninger i koncernbalancen82. 

8.1.1 Overtagelsesbalancen 

Efter identifikationen af Virksomhed Y´s aktiver og forpligtelser, beregning af goodwill og opgø-

relse af Virksomhed X´s balance kan overtagelsesbalancen udformes:    

 

                                                           
82 KPMG (2013), s. 175. 

t.kr.

Kostpris 13.250

Dagsværdi af nettoaktiverne -11.600

Værdi af goodwill 1.650

Kilde: Egen tilvirkning

Goodwill

Virksomhed X Virksomhed Y Ny balance

t.kr. 31-12-2013 31-12-2013 01-01-2014

Aktiver
 1 Goodwill 1.650 1.650

Patentrettighed 1.200 1.200

Brugsrettighed 400 400

Ejendom 18.900 10.000 1.800 30.700

Maskiner 6.200 2.700 200 9.100

Varebeholdninger 3.600 3.000 300 6.900

Debitorer 1.800 500 2.300
 2 Likvide beholdninger 7.000 200 7.000 200

Aktiver i alt 37.500 17.600 4.350 7.000 52.450

Passiver
 3 Egenkapital 21.400 10.100 10.100 21.400

Gæld 13.800 7.100 20.900
 4 Stiftelse af ny bankgæld 6.000 6.000

Bonus til direktionen 200 200

Ombygning af ejendom 1.000 1.000
 5 Hensat revisorhonorar 100 100
 6 Hensat advokathonorar 100 100
 7 Hensatte rejseudgifter 50 50

Kreditorer 2.300 400 2.700

Passiver i alt 37.500 17.600 10.100 7.450 52.450

14.450 14.450

Kilde: Egen tilvirkning

Overtagelsesbalance 

Debet Kredit
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1 Goodwill: Her kan det ses, at goodwill indregnes som et aktiv i den nye balance ved at debitere 

dens beregnede værdi på 1.650.000 kr.  

2 Likvide beholdninger: Likvide beholdninger krediteres med 7.000.000, hvilket udgør den kontan-

te del af vederlaget, som Virksomhed X aflægger for Virksomhed Y. Den nye balance for Virksom-

hed X kommer således til at have 200.000 kr. bogført under likvide beholdninger. 

3 Egenkapital: Virksomhed Y´s egenkapital medtages implicit to gange i overtagelsesbalancen, idet 

den indgår i virksomhedens balance samt i værdien af købsvederlaget83. Egenkapitalen i balancen 

for Virksomhed Y elimineres, ved at debitere den bogførte værdi på 10.100.000 kr. Ved elimine-

ringen vil den nye balance kun bestå af den påtagede gæld og de mindskede likvider, som det ene-

ste tegn på Virksomhed Y´s eksistens. Årsagen til, at egenkapitalen elimineres skyldes, at poster, 

som har relation til virksomhederne indbyrdes, og således repræsenterer en tidligere relation 

mellem parterne, ikke skal medtages i den nye balance for den købende virksomhed84.  

4 Stiftelse af ny bankgæld: En del af købsvederlaget blev finansieret ved, at Virksomhed X stiftede 

et nyt banklån. Banklånet posteres i balancen ved at kreditere lånets beløb på 6.000.000 kr., hvor-

ved de samlede passiver i den nye balance for Virksomhed X øges.    

5 Hensat revisorhonorar, 6 Hensat advokathonorar og 7 Rejseudgifter: Idet ÅRL tillader, at omkost-

ninger forbundet med sammenslutningen medtages i kostprisen, indregnes omkostninger ved 

honorar til revisor og advokat samt rejser i den nye balance. Posterne indregnes ved at kreditere 

dem i overtagelsesbalancen som hensatte forpligtelser. Som følge af, at betalingerne endnu ikke 

har fundet sted, bogføres de som hensatte forpligtelser.   

Værdien af aktiver og passiver i den nye koncernbalance beløber sig til 52.450.000 kr.  

8.2 IFRS - Overtagelsesmetoden  

Kostprisen 

IFRS medtager ikke omkostninger direkte forbundet med overtagelsen i kostprisen. Kostprisen 

udgøres derfor kun af købsvederlaget, hvilket bestod af en kontant del på 7.000.000 kr. og 

6.000.000 kr. finansieret ved banklån. Kostprisen beregnes som anført: 

                                                           
83 Elling, Jens O. (2010), s. 260-261. 
84 Jepsen, Lars (2012), s. 5.  
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Opskrivning til dagsværdi af Virksomhed Y´s balance 

 

1 Patentrettighed: Tidligere bogførte, immaterielle aktiver opskrives til dagsværdi, hvorved pa-

tentrettigheden opskrives med 100.000 kr. Den nye kostpris for patentrettighed beløber sig til 

1.300.000 kr.   

2 Brugsrettighed: Brugsrettigheden indregnes ligesom ved ÅRL under aktiverne til dens dagsværdi 

på 400.000 kr. 

3 Kundekartotek og 4 Leverandørkontrakt: Modsat ÅRL tillader IFRS, at flere immaterielle aktiver 

indregnes i balancen. Kravet om aktivering af immaterielle aktiver, hvis der er mere end 50 % 

sandsynlighed for, at aktivet vil generere fremtidige, økonomiske fordele, anses som opfyldt, hvis 

t.kr

Vederlag:

Kontantbetaling 7.000     

Betaling via bankgæld 6.000     
 

Kostpris i alt  13.000

Kilde: Egen tilvirkning

Kostpris

Bogført Dagsværdi

t.kr. 31-12-2013 01-02-2014

Aktiver 
1 Patentrettighed 1.200              100                  1.300              
2 Brugsrettighed 400                  400                  
3 Kundekartotek 500                  500                  
4 Leverandørkontrakt 200                  200                  

Ejendom 10.000            1.800              11.800            

Maskiner 2.700              200                  2.900              

Varebeholdninger 3.000              300                  3.300              

Debitorer 500                  500                  

Likvide beholdninger 200                  200                  

Aktiver i alt 17.600          3.500             21.100          

Passiver
5 Egenkapital 10.100            3.000              13.100            

Gæld 7.100              7.100              
6 Bonus til direktionen 200                  200                  
7 Verserende retssag 300                  300                  

Kreditorer 400                  400                  

Passiver i alt 17.600          3.500             21.100          

Kilde: Egen tilvirkning

Ny balance Virksomhed Y

Omvurdering
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det har været led i en overtagelse, jf. afsnit 5.4. Derved behøver aktiverne ikke at kunne måles 

pålideligt. Kundekartotek og leverandørkontrakt tilføjes derfor under aktiverne til deres dags-

værdier på hhv. 500.000 kr. og 200.000 kr. Aktiverne skal dog indfri kriterierne for et identificer-

bart, immaterielt aktiv, hvilket de begge gør, idet de hidrører fra en kontraktlig rettighed85. Der-

med bogføres de begge til deres opgjorte dagsværdi. 

5 Egenkapital: Som vist i eksemplet for ÅRL, reguleres egenkapitalen for opskrivningen af aktiver 

og forpligtelser for at få balancen til at stemme. Værdien øges med 3.000.000 kr., og den nye værdi 

bliver på overtagelsestidspunktet 13.100.000 kr.  

6 Bonus til direktionen: Almindeligvis må hensatte forpligtelser ikke indregnes i balancen på over-

tagelsestidspunktet. Bonus til direktionen posteres imidlertid, da udgiften eksisterede i Virksom-

hed Y før overtagelsen. 

7 Verserende retssag: Den verserende retssag er en eventualforpligtelse, hvilken skal indregnes til 

dagsværdi under passiverne. Til trods for, at udfaldet er ukendt, iberegnes et estimat af sandsyn-

ligheden for hændelsen, da den eksisterer på overtagelsesdagen. Værdien findes ved at multipli-

cere den anslåede sandsynlighed for udfaldet med værdien her af. Passiver øges med 300.000 kr. 

IFRS tillader ikke, at omstruktureringsomkostninger ved sammenslutningen indregnes i balancen. 

Af den årsag posteres Ombygning af ejendom ikke. Det skyldes, at omkostningen er en hensat for-

pligtelse, som ikke har fundet sted. I tilfælde af, at omkostningen var planlagt af Virksomhed Y før 

overtagelsen eller var igangværende på dagen, skulle den medtages i balancen. 

Tilsvarende ÅRL, opskrives Ejendom og Maskiner med de anførte værdier.   

Aktiver og passiver omvurderes med 3.500.000 kr., hvilket giver en samlet værdi af aktiver og 

passiver på 21.100.000 kr.  

                                                           
85 Elling, Jens O. (2010), s. 238. 
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Dagsværdi af nettoaktiver 

 

Goodwill 

 

Virksomhed X betaler 13.000.000 kr. for Virksomheds Y´s nettoaktiver, som har en dagsværdi på 

12.800.000 kr. Merprisen er differensen på 200.000 kr., hvilken er goodwill.  

t.kr

Bogført egenkapital 10.100   

Opskrivning af:

      Varebeholdninger 300        

      Ejendom 1.800     

      Maskiner 200        

      Patentrettighed 100        

Indregning af:

      Brugsrettighed 400        

      Kundekartotek     500        

      Leverandørkontrakt 200        

      Verserende retssag -600       

      Bonus til direktionen -200       2.700     

Dagsværdi af nettoaktiver 12.800  

Kilde: Egen tilvirkning

Dagsværdi af nettoaktiver

t.kr.

Kostpris 13.000        

Dagsværdi af nettoaktiverne -12.800       

Værdi af goodwill 200             

Kilde: Egen tilvirkning

Goodwill
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8.2.1 Overtagelsesbalancen 

 

1 Goodwill: Goodwill indregnes i den nye balance for Virksomhed X ved at debitere dens beregnede 

værdi med 200.000 kr.  

2 Likvide beholdninger: Ligesom ved opgørelse af overtagelsesbalancen for ÅRL, krediteres likvide 

beholdninger med den kontante del af købsvederlaget på 7.000.000 kr. 

3 Egenkapital: Virksomhed Y’s egenkapital elimineres ved at kreditere overtagelsesbalancens 

egenkapital med 10.100.000 kr. Derved er det kun Virksomhed X´s egenkapital, der står tilbage i 

den nye balance.         

4 Stiftelse af ny bankgæld: Den nye bankgæld, som blev stiftet af Virksomhed X i forbindelse med 

sammenslutningen, krediteres under passiverne, hvorved de samlede passiver forøges.  

Den samlede værdi i den nye balance for Virksomhed X beløber sig til 51.800.000 kr.   

Virksomhed X Virksomhed Y Ny balance

t.kr. 31-12-2013 31-12-2013 01-01-2014

Aktiver
 1 Goodwill 200 200

Patentrettighed 1.200 100 1.300

Brugsrettighed 400 400

Kundekartotek 500 500

Leverandørkontrakt 200 200

Ejendom 18.900 10.000 1.800 30.700

Maskiner 6.200 2.700 200 9.100

Varebeholdninger 3.600 3.000 300 6.900

Debitorer 1.800 500 2.300
 2 Likvide beholdninger 7.000 200 7.000 200

Aktiver i alt 37.500 17.600 3.700 7.000 51.800

Passiver
 3 Egenkapital 21.400 10.100 10.100 21.400

Gæld 13.800 7.100 20.900
 4 Stiftelse af ny bankgæld 6.000 6.000

Bonus til direktionen 200 200

Verserende retssag 600 600

Kreditorer 2.300 400 2.700

Passiver i alt 37.500 17.600 10.100 6.800 51.800

13.800 13.800

Kilde: Egen tilvirkning

Overtagelsesbalance 

Debet Kredit



  Kristine Nøkleby Sørensen  
   

39 
 

9 Problematikker ved praksissernes opgørelse af goodwill 

Eksempler fra forrige afsnit viser, at overtagelsesmetoden blot er en ramme, hvilken ÅRL og 

IFRS’s lovgivning udfylder på forskellig vis. Som følge heraf varierer goodwill mellem regnskabs-

praksisserne. Dette skyldes, at beregningen af goodwill inkluderer dagsværdien af nettoaktiverne 

og forpligtelserne samt kostprisen, hvilke praksisserne opgør uens.  

Som nævnt i indledningen er det nu muligt for nogle virksomheder at vælge regnskabspraksis, 

blot den anvendes konsekvent. Naturligvis afhænger valget af praksis ikke kun af brugen af over-

tagelsesmetoden, men lignende problematikker opstår andre steder i regnskabsudarbejdelsen.   

I følgende afsnit analyseres, hvordan ovennævnte forhold har indflydelse på goodwill, og hvilke 

problematikker det rejser. Analysen udspringer af eksemplerne fra forrige afsnit. Problematik-

kerne leder til en diskussion af, hvilke overvejelser regnskabsaflæggeren bør have ved valg af 

regnskabspraksis.  

Da goodwill er forskelsbeløbet mellem kostprisen og dagsværdien af identificerbare aktiver og 

forpligtelser, fokuseres der på, hvordan beregningen og målingen af disse har indflydelse på 

goodwills værdi. Dertil undersøges, hvordan rapporteringen besværliggøres af forholdene, her-

under hvilke notekrav praksisserne har vedrørende præsentationen af goodwill. 

9.1 Opgørelse af kostprisen       

I eksemplet beløb kostprisen sig til 13.250.000 kr. efter ÅRL og 13.000.000 kr. efter IFRS. Diffe-

rensen udgøres af transaktionsomkostningerne, hvilke ikke tillades medtaget i kostprisen iht. 

IFRS. Transaktionsomkostningerne resultatføres i stedet i takt med, at de afholdes86. 

Virkningen af, at omkostningerne ved sammenlægningen tillægges kostprisen efter ÅRL, er, at den 

købende virksomhed får en samlet pris på de omkostninger, der er i forbindelse med købet. Det 

øger imidlertid værdien af goodwill, hvorved en større del af koncernbalancen udgøres af uspeci-

ficerede forhold.  

Idet goodwill bl.a. kan skyldes afgivelse af en merværdi for eventuelt uidentificerbare, immateriel-

le aktiver, virker opgørelsen af kostprisen mere logisk ved beregningen efter IFRS end efter ÅRL, 

jf. afsnit 3. Årsagen er, at de værdier, som medtages i beregningen af kostprisen – og derved 

goodwill, er medbestemmende for repræsentationen af merværdien. Det kan ikke siges, at om-

kostningerne, som afholdes grundet sammenslutningen, repræsenterer uidentificerbare immate-

                                                           
86 Deloitte (2013), s. 9 og 48. 
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rielle aktiver. Men idet de medtages i kostprisen, får de indflydelse på størrelsen af denne. Pro-

blemet er, at via den indflydelse, som omkostninger får på størrelsen af merværdien, kommer de 

indirekte til at repræsentere selve værdien af den sælgende virksomhed og ikke kun de anskaffel-

sesomkostninger, der er forbundet med købet. Ved at ÅRL iberegner transaktionsomkostninger i 

kostprisen, bliver værdien af goodwill således ”kunstigt” forøget.  

Denne ”kunstige” forøgelse bevirker, at regnskabsaflæggeren senere har et andet grundlag, når 

der skal værdireguleres. Det betyder, at de transaktionsomkostninger, der forekommer ved købet 

efter IFRS, direkte går ind og har en negativ indflydelse på nettoresultatet, når de afholdes, mens 

de efter ÅRL løbende driftsføres ved den efterfølgende værdiregulering. Den efterfølgende værdi-

regulering af goodwill kommer således til at angive et værdifald for uidentificerbare, immaterielle 

aktiver samt afholdelse af konkrete omkostninger. I tilfælde af, at transaktionsomkostningerne 

forventes høje, kan det virke tiltalende for en virksomhed at undgå, at resultatopgørelsen påvirkes 

markant i overtagelsesåret, hvor omkostningerne primært afholdes.   

Ved beregningen af kostprisen forekommer det irrationelt, at omkostninger ved anskaffelsen 

medtages i prisen for den sælgende virksomhed. Af den årsag virker ÅRL´s beregningsmetode 

ikke logisk ift. opgørelsen af goodwill. 

9.2 Dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser 

Dagsværdien af nettoaktiverne blev opgjort til 11.600.000 kr. efter ÅRL og 12.800.000 kr. ved ek-

semplet for IFRS. Årsagen til, at dagsværdien varierer ved de to eksempler, skyldes primært ind-

regningen af ny-identificerede aktiver og forpligtelser87.  

9.2.1 Opgørelse af identificerbare aktiver 

ÅRL og IFRS har ikke enslydende indregningskriterier for identificerbare, immaterielle aktiver, og 

principper for opskrivningen heraf er heller ikke ens. Det medfører, at de samlede opskrivninger 

af aktiverne ikke beløber sig til samme værdi i de to eksempler.     

Identifikation af immaterielle aktiver  

I eksemplet ÅRL blev følgende immaterielle aktiver indregnet i den nye balance for Virksomhed X 

efter IFRS, men ikke efter ÅRL: Kundekartotek og Leverandørkontrakt. Værdierne for disse imma-

terielle aktiver var tilsammen 700.000 kr., jf. afsnit 8.2.1.  
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ÅRL har forholdsvis strikse indregningskriterier for immaterielle aktiver, hvilket grunder i gene-

ralklausulen ”Et retvisende billede”, jf. afsnit 8.2.1. Generalklausulen bevirker bl.a., at ÅRL er mere 

påpasselige med at indregne separate værdier for immaterielle aktiver. Sammenlagt med, at der 

ikke eksisterer en enslydende definition på goodwill for ÅRL og IFRS, bliver en generel skillelinje 

mellem immaterielle aktiver og goodwill uklar for de to praksisser. Dette blev illustreret i eksem-

plerne, hvor IFRS indregner væsentligt flere immaterielle aktiver end ÅRL. Virkningen er, at den 

nye balance for Virksomhed X bliver mere detaljeret for IFRS. Da balancen bliver mere detaljeret, 

øges virksomhedens informationsgrad for regnskabsbrugeren, eftersom en større del af virksom-

hedens værdi indregnes særskilt. 

På baggrund af ovenstående vil en regnskabsbruger foretrække, at opgørelsen og indregningen af 

identificerbare aktiver udføres efter IFRS, da balances detaljeringsgrad øges. Konsekvensen er 

dog, at værdien af de medtagne immaterielle aktiver ikke er repræsentativ for den værdi, som 

aktiverne kan bibringe den købende virksomhed. Årsagen er, at aktiverne medtages, selvom der 

er mindre end 50 % chance for, at de vil give fremtidige økonomiske fordele til den købende virk-

somhed. Den indregnede værdi skal dog afspejle sandsynligheden for, at fordelen tilfalder virk-

somheden, men denne kan være vanskelig at estimere88. Idet den indregnede værdi udgør kost-

prisen for senere værdiregulering, vil en forkert værdi give et forkert værdigrundlag. Det vil bl.a. 

påvirke resultatopgørelsen, og skatteregnskabet, hvori afskrivningerne anvendes til beregning af 

virksomhedens nettoresultat og den skattepligtige indkomst89,90. Grundet usikkerheden tillader 

ÅRL ikke indregning af immaterielle aktiver, hvis ikke der er væsentlig sikkerhed for, at værdien 

kan opgøres pålideligt. Forsigtigheden skal sikre, at regnskabet ikke fyldes med optimistiske vær-

diansættelser, hvilke, grundet aktivets natur, kan være baseret på tvivlsomme vurderinger, jf. for-

sigtighedsprincippet § 26, stk. 1, nr. 391. Selvom et regnskab aflagt efter IFRS stiller med en mere 

detaljeret balance for regnskabsbrugeren, rummer den således, sammenlignet med ÅRL, også fle-

re usikkerheder i værdiberegningerne. Bivirkningen af usikkerhederne ved indregning kommer 

særligt til udtryk i kriterierne til noteapparatet, hvilket gennemgås nærmere i afsnit 9.4.    

En anden konsekvens ved anvendelsen af IFRS er, at IFRS 3.IE18-44 indeholder en oplistning af 

immaterielle aktiver. Regnskabsaflæggeren får hermed en konkret ”guide” til identifikation af 

immaterielle aktiver92. Problematikken er, om regnskabsaflæggeren kan påvirkes af praksissernes 
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retningslinjer i en negativ retning, da denne kan få en tendens til at indregne immaterielle aktiver, 

der ikke burde have været indregnet. Hvis der sammenholdes med indregning af internt oparbej-

dede, immaterielle aktiver, hvor der ikke eksisterer en virksomhedsovertagelse, er kravene stren-

gere, herunder især kravene til dokumentation, jf. IAS 38.2293. Ved virksomhedsovertagelser er 

reglerne for aktivering derfor væsentligt lempeligere, hvilket kan være problematisk. I tilfælde af, 

at en investor ønsker at sammenligne to virksomheder, hvoraf den ene netop har opkøbt og den 

anden ikke har, bør investoren sortere alle immaterielle aktiver fra i balancerne for de to virk-

somheder, da de ellers vil være usammenlignelige. Dette til trods for, at de to virksomheder ellers 

er identiske. Indregningen af immaterielle aktiver under virksomhedsovertagelser får således en 

udsmykkende karakter på det eksterne regnskab.  

Da immaterielle aktiver yderst sjældent kan værdiansættes efter en markedsmodel i praksis, be-

virker det, at de skal værdiansættes efter en værdiansættelsesmodel. Den mest anvendte model er 

DCF-modellen (”Discounted Cash Flow”), hvilken værdiansætter ud fra tilbagediskonterede, frem-

tidige pengestrømme94. Modellen er i sig selv ikke kompliceret at benytte, men estimeringen af de 

fremtidige pengestrømme er, fordi værdierne grunder i antagelser95. Modsat aktiver, der handles 

på et aktivt marked, og hvor dagsværdien lettere kan baseres på skøn, er det vanskeligt at fastsæt-

te værdien af immaterielle aktiver, som sjældent handles separat96. Når regnskabsaflæggeren 

guides til identifikation af immaterielle aktiver efter IFRS, kan det bevirke, at flere inkluderes i 

regnskabet, end der burde have været. I kraft af kompleksiteten i estimeringen er der en øget 

sandsynlighed for, at regnskabet bliver fejlbehæftet.  

Konsekvensen af at benytte ÅRL ved opgørelsen af identificerbare aktiver er, udover en mindre 

detaljeret balance, at værdien af goodwill som nævnt bliver væsentligt højere, idet værdien af de 

uidentificerede, immaterielle aktiver indirekte medtages i summen, jf. afsnit 8.1. Problemet opstår 

ved, at den indregnede værdi for goodwill lægger grund for efterfølgende værdiregulering. Denne 

værdiregulering foretages med udgangspunkt i forringelsen af den samlede goodwill og ikke i en 

forringelse af værdien af de enkelte immaterielle aktiver. Derved kan virksomheden besidde en 

række immaterielle aktiver, som med tiden er blevet afskrevet til nul, men som reelt stadig udgør 

en værdi for virksomheden97.  

                                                           
93 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 751. 
94 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 188. 
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Som følge heraf kan det diskuteres, om en balance opgjort efter hhv. ÅRL og IFRS bedst angiver de 

korrekte værdier af immaterielle aktiver samt goodwill. Efter ÅRL er der en tendens til at samle 

værdierne i en ”masse” – goodwill. Hvor der efter IFRS er tendens til at foretage separate indreg-

ninger. Forskellen vil navnlig ses i den efterfølgende værdiregulering, hvor regnskabsaflæggeren 

efter ÅRL skal foretage en samlet vurdering af den uidentificerbare ”masse”, hvorimod den efter 

IFRS i højere grad skal foretage enkelte vurderinger, se nærmere herom i afsnit 10.2. Måden 

hvorpå IFRS og ÅRL skelner imellem immaterielle aktiver og goodwill, er således afgørende for, 

hvordan overtagelsesbalancen udformer sig og derved, på hvilket grundlag efterfølgende værdi-

reguleringer foretages.     

Opskrivning til dagsværdi af bogførte, identificerbare aktiver 

ÅRL tillader ikke, at tidligere bogførte immaterielle aktiver opskrives til dagsværdi. Efter IFRS 

tillades opskrivning, hvis der eksisterer et aktivt marked. Dertil er det kun udvalgte aktiver, hvor 

opskrivning er mulig. Det begrænser en potentiel fejlvurdering af en ny dagsværdi98.  

Ved tilblivelsen af Virksomhed X´s nye balance medfører det ifølge ÅRL, at Patentrettighed ikke 

opskrives med 100.000 kr.  

Sammenlagt med værdierne for Kundekartotek og Leverandørkontrakt, som ikke blev medtaget i 

den nye balance, blev den samlede difference mellem omvurderingen af aktiverne for IFRS og ÅRL 

800.000 kr. Differencen får ved overtagelsen indflydelse på balancen, men den væsentligste ind-

flydelse vil foreligge ved den efterfølgende værdiregulering.   

Den samlede virkning af opgørelsen af identificerbare aktiver 

Samlet indebærer de færre indregnede immaterielle aktiver ved eksemplet for ÅRL, at dagsværdi-

en af nettoaktiverne bliver 700.000 kr. mindre end efter IFRS. Det som følge af, at de immaterielle 

aktiver: Kundekartotek til 500.000 kr. og Leverandørkontrakt til 200.000 kr., ikke indfriede ÅRL´s 

indregningskriterier for immaterielle aktiver. Sammenholdt med, at ÅRL ikke tillader, at bogførte, 

immaterielle aktiver kan opskrives til dagsværdi, bevirker det, at dagsværdien af nettoaktiverne 

er 800.000 kr. lavere end ved beregningen efter IFRS.     

9.2.2 Opgørelse af identificerbare forpligtelser 

Opgørelsen af identificerbare forpligtelser omfatter hensatte forpligtelser, herunder omstruk-

tureringsomkostninger, eventualforpligtelser og omkostninger i forbindelse med købet. Alle 
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disse forhold hidrører fra balancens passiver, og effekten ved indregning kan af den grund 

samles i et afsnit. Idet transaktionsomkostninger i forbindelse med købet blev beskrevet i af-

snit 9.1, vil opgørelsen og virkningen af denne forpligtelse ikke behandles i følgende afsnit.  

Hensatte forpligtelser, herunder omstruktureringsomkostninger 

Virksomhed Y har to hensatte forpligtelser: Bonus til direktionen og Ombygning af ejendom. Både 

ved eksemplet for IFRS og ÅRL blev Bonus til direktionen indregnet. Dette skyldes, at forpligtelsen 

allerede var planlagt før overtagelsen, hvorved begge praksisser tillader den indregnet. Bonus til 

direktionen har en dagsværdi på 200.000 kr. 

Idet Ombygning af ejendom ikke var en planlagt omkostning af den sælgende virksomhed før over-

tagelsen, blev den ikke medtaget i balancen efter IFRS, idet indregningskriteriet ikke var opfyldt. 

Efter IFRS skal følgende tre forhold vedrørende omkostninger vurderes. Hvis der kan svares ”ja” 

til blot ét af punkterne, må omkostningen ikke medtages i kostprisen, da den derved vedrører an-

dre forhold end selve overtagelsen, og således ikke må inkluderes i overtagelsesbalancen.  

1. Kommer omkostningen den købende virksomhed ”til gode”? 

2. Initierede den købende virksomhed omkostningen? 

3. Blev omkostningen etableret under overtagelsen?    

Omkostningen til Ombygning af ejendom opfylder alle tre punkter, hvorfor den ikke kan medtages 

i kostprisen efter IFRS. Omkostningen vil i stedet belaste den købende virksomheds regnskab ef-

ter overtagelsen. Til sammenligning opfylder Bonus til direktionen ingen af punkterne, hvorfor 

denne omkostning blev medtaget.  

Punkterne indikerer, at IFRS navnlig skelner efter, hvem der har initieret omkostningen og tids-

punktet for stiftelse af omkostningen. Ønsket er at fastlægge, hvilken virksomheds resultat (den 

købende eller sælgende), der skal belastes af omkostningen. Det er derfor ikke muligt at lade den 

sælgende virksomhed betale for omstruktureringerne, for derved at aktivere dem i dennes balan-

ce. For at omkostningen kan aktiveres, skal det komme den sælgende virksomhed til gode og ikke 

den købende, hvilket vil være tilfældet i eksemplet99.   

Ombygning af ejendom opfyldte derimod indregningskriteriet efter ÅRL, da omkostningen er sik-

ker på at indtræde på et senere tidspunkt for den købende virksomhed. Virksomheden vil som 
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følge af overtagelsen, skulle afholde omkostningen, og indregning kræves for at give et retvisende 

billede af virksomhedens fremtidige forpligtelser.  

Det er tvivlsomt, om en overtagelsesbalance ikke bør inkludere forpligtelser opstået grundet over-

tagelsen, hvis denne skal repræsentere sammenlægningen af to virksomheder. Af den årsag kan 

det diskuteres, om balancen ikke bør inkludere omkostninger, selvom disse er planlagt af køberen 

og ikke eksisterede i den sælgende virksomhed før overtagelsen.  

Eventualforpligtelser 

Eventualforpligtelser er, som navnet antyder, forpligtelser, som ikke med sikkerhed vil blive ind-

friet. De opfylder derved ikke definitionen på en forpligtelse. IFRS indregner eventualforpligtelser, 

uanset om de opfylder definitionen eller ej, jf. IAS 37. Den indregnede værdi skal dog afspejle 

sandsynligheden for, at omkostningen finder sted100. Eventualforpligtelsen: Verserende retssag 

tillades ikke indregnet i balancen efter ÅRL, jf. afsnit 5.4.  

Efter IFRS forbliver eventualforpligtelsen ofte indregnet til den opgjorte værdi i overtagelsesba-

lancen, indtil det er afklaret, om forpligtelsen foreligger eller ej. Den købende virksomhed kan som 

følge heraf opnå en ”indtægt” i tilfælde af, at forpligtelsen ikke kommer til at finde sted101.  

Da forpligtelsen indebærer en høj grad af usikkerhed – og i nogle tilfælde subjektive vurderinger 

af ikke opståede udfald, er det tvivlsomt, om de bør indregnes. Det kan diskuteres, om en note om 

forholdet ikke er tilstrækkeligt til at klarlægge den konsoliderede virksomheds finansielle status.   

Den samlede virkning af opgørelsen af identificerbare forpligtelser 

Virkningen af, at IFRS kun medtager værdier i den nye, separate balance for Virksomhed Y, der 

vedrører virksomheden selv (Bonus til direktionen og Verserende retssag), er, at balancen kun 

fremstiller virksomhedens værdier på overtagelsestidspunktet, hvis denne fortsatte selvstændigt. 

ÅRL medtager derimod også omstruktureringsomkostninger, hvorfor den nye, separate balance 

for Virksomhed Y vil angive, hvilket værdimæssigt syn Virksomhed X har på Virksomhed Y. Det 

skyldes, at balancen både indeholder værdier, som virksomheden overtager, men samtidigt også 

omkostninger, der knytter sig til erhvervelsen.   

Idet indregnede forpligtelser mindsker dagsværdien af nettoaktiverne, indvirker opgørelsen på 

goodwill. IFRS identificerer to forpligtelser: Bonus til direktionen på 200.000 kr. og Verserende 

retssag på 600.000 kr. ÅRL derimod medtager ikke Verserende retssag, men indregner i stedet 
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Ombygning af ejendom til 1.000.000 kr. Konsekvensen af dette bliver, at goodwill mindskes med 

400.000 kr. under beregningen efter IFRS, alene fordi praksissen ikke medtager omstrukture-

ringsomkostninger.  

For at kunne vurdere, hvilken praksis der gengiver det mest korrekte billede af den konsolidere 

virksomhed, skal der særligt skelnes mellem, hvilket billede som ønskes fremstillet. Hvor IFRS, 

som vist i eksemplet, har en tendens til at øge detaljeringsgraden af balancen – særligt hvad angår 

de immaterielle aktiver, er ÅRL mere kritisk ved indregning. Det gælder som nævnt også for for-

pligtelserne, hvor ÅRL i højere grad kræver et dokumenterbart grundlag, før disse må indregnes. 

IFRS derimod er lempeligere med indregning, blot den indregnede værdi fastsættes ud fra sand-

synligheden for udfaldet. En væsentlig forskel er, hvordan overtagelsesbalancen skal anskues. Er 

formålet at angive en konsolideret virksomhed, der tager udgangspunkt i to separate virksomhe-

der, såsom for IFRS. Eller er målet at gengive en konsolideret virksomhed, hvor to virksomheder 

smelter sammen og nye aktiver og forpligtelser opstår, som efter ÅRL.   

9.3 Den samlede virkning på goodwill 

Ovenstående forhold fører til, at goodwill ved ÅRL beløb sig til 1.650.000 kr., hvorimod værdien 

kun androg 200.000 i eksemplet for IFRS. De opstillede eksempler er karikerede netop for at un-

derstrege forskellene mellem praksisserne. I praksis er risikoen lille for, at forskellen vil være så 

markant, men den er dog eksisterende.  

Problematikken i, at IFRS og ÅRL opgør goodwill forskelligt, vil særligt blive understreget ved den 

efterfølgende værdiregulering, idet den opgjorte værdi ved overtagelsen danner grundlag herfor. 

Det betyder, udover en væsentlig forskel i den første indregnede værdi i koncernbalancen, at de to 

opgjorte værdier af goodwill vil påvirke regnskabet flere år fremover.  

Herudover påvirkes udseendet af de to udarbejdede overtagelsesbalancen ligeledes. Efter IFRS er 

balancen mere detaljeret end efter ÅRL. Effekten af dette forstærkes ligeledes ved den efterføl-

gende værdiregulering, hvor regnskabsaflæggeren som anvender IFRS, i højere grad skal foretage 

særskilte vurderinger af de separat indregnede aktiver og forpligtelser102.  

9.4 Notekrav og informationsafhængighed 

Goodwill består som tidligere nævnt af en uidentificeret ”masse”, hvilket indvirker på graden af 

information, som regnskabsbrugeren stiller. Regnskabsbrugeren ønsker at være i stand til at gen-

nemskue, hvad goodwill udgøres af og på hvilken baggrund værdien er opstået.  
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ÅRL har ingen specifikke oplysningskrav vedrørende virksomhedsovertagelser. Dog foreligger der 

et oplysningskrav i ledelsesberetningen til væsentlige sammenslutninger for virksomheder i klas-

se B, ÅRL § 77, og klasse C og D, ÅRL § 99. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om de fleste virk-

somhedssammenslutninger ikke kan betegnes som væsentlige, da formålet med et opkøb almin-

deligvis vil resultere i en ændring i den overtagende virksomheds aktiviteter samt økonomiske 

udvikling, jf. ÅRL § 99, stk. 1, nr. 4103. 

ÅRL § 53 indeholder en række generelle krav til oplysninger vedrørende anvendt regnskabsprak-

sis. Goodwill omfattes af notekravet for immaterielle aktiver, og der skal som følge heraf udarbej-

des en anlægsnote indeholdende oplysninger om indregningsmetode, målegrundlag m.m.. Kravet 

omfatter virksomheder i klasse C og D, jf. ÅRL 88. Dertil skal regnskabsskemaerne udformes såle-

des, at goodwill klassificeres separat under de immaterielle aktiver104.  

IFRS omfatter derimod en række oplysningskrav til den overtagende virksomheds regnskabs i 

overtagelsesåret vedrørende købet. Kravene omfattes af IFRS 3.B64105. Oplysningerne skal bidra-

ge til regnskabsbrugerens vurdering af overtagelsen. Hvad angår den købte goodwill, skal regn-

skabet have en anlægsnote indeholdende: ”En beskrivelse af de faktorer, der har bidraget til even-

tuelt opgjort goodwill, herunder synergier, og immaterielle aktiver, der ikke kan indregnes adskilt 

fra goodwill”106. Endvidere skal der: ”[…] udarbejdes en afstemning af den regnskabsmæssige værdi 

af goodwill fra primo til ultimo regnskabsåret, og der skal gives en række detaljerede oplysninger, 

herunder til– og afgang i året, nedskrivninger for værdiforringelse, reguleringer til tidligere indreg-

net goodwill mv.”107. De omfattende oplysningskrav efter IFRS er medvirkende til, at regnskabsin-

formationen bliver mere gennemskuelig end efter ÅRL, hvilket er til fordel for regnskabsbrugeren. 

Udover selve informationsbehovet ved udarbejdningen af noterne er der som tidligere behandlet 

ligeledes et større informationsbehov ved opgørelsen af aktiverne og forpligtelserne efter IFRS. 

Navnlig den separate indregning af flere immaterielle aktiver bevirker et øget behov for informa-

tion, da værdierne oftest beregnes efter DCF-modellen. Som følge af, at modellen bruger estimater, 

som fastsættes ud fra antagelser, sættes der høje krav til informationen bag disse antagelser108. 

De krav, som regnskabsbrugeren stiller til oplysningerne, har en korresponderende effekt på, 

hvor mange oplysninger regnskabsaflæggeren skal have. Med et omfattende noteapparat følger et 
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højt ressourcebehov – herunder både interne og eksterne ressourcer. Interne ressourcer indbefat-

ter bl.a. et øget behov til virksomhedes regnskabssystem, som skal være i stand til at trække de 

nødvendige data. Dertil vil beregninger, udarbejdelse af noterne m.v. øge behovet for interne, 

tidsmæssige ressourcer samt uddannelse af medarbejdere. Eksterne ressourcer omfatter primært 

assistance fra revisor.  

IFRS’s detaljerede krav til noterne i det eksterne regnskab er en af hovedårsagerne til, at virksom-

heder fravælger brugen af denne regnskabspraksis. Oplysninger berører alle aspekter af virksom-

hedssammenslutningen, og er, sammenlignet med ÅRL, omfattende109. Til trods for, at oplysnings-

kravene er til fordel for regnskabsbrugeren, anses det som en belastning for regnskabsaflæggeren 

særligt grundet det samhørende, større ressourcebehov. 
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10 Den efterfølgende værdiregulering af goodwill 

Opgørelsen og førstegangsindregningen af den erhvervede goodwill blev gennemgået i Del 1. I Del 

2 fokuseres der på, hvordan den indregnede værdi efterfølgende værdikorrigeres. Skønt Del 1 

beskrev flere forskelle mellem ÅRL og IFRS´s opgørelse af goodwill, er det navnlig den efterføl-

gende værdikorrektion, hvor forskellen mellem praksisserne viser sig størst.  

Nedenfor vil værdireguleringen af goodwill blive gennemgået, først efter ÅRL og dernæst IFRS.  

10.1 ÅRL 

Ifølge ÅRL skal den balanceførte goodwill amortiseres til kostpris over den forventede økonomi-

ske levetid. Loven foreskriver, at levetiden maksimalt kan være 20 år, men i særlige tilfælde læn-

gere, såfremt flere betingelser gør sig gældende, jf. den ophævede IAS 22 ”Virksomhedssammen-

slutninger”110. En levetid over 20 år er sjælden, og kan kun afviges, hvis kravet om opfyldelse af et 

retvisende billede undtagelsesvis kræver, at aktivet afskrives over en længere periode end de 20 

år. Grænsen for levetiden skyldes en forventning om, hvor lang brugstiden for et immaterielt aktiv 

ventes at kunne antage. Såfremt levetiden estimeres at være mere end fem år, skal det ligeledes 

begrundes, jf. ÅRL § 53, stk. 2, punkt 1 b111.  

Levetiden bestemmes efter ledelsens forventning til, hvor lang tid goodwill vil skabe værdi for 

virksomheden. I tilfælde af, at dette ikke kan fastsættes pålideligt, sættes levetiden til 10 år. Reg-

len følger de danske regnskabsstandarder som supplement til ÅRL112.  

Estimeringen af goodwills økonomiske levetid kan være simpel, hvis goodwill knytter sig til et 

tidsbestemt aktiv. En tidsbestemt aktiv kan eksempelvis være en storkunde med en kontraktperi-

ode, hvori kunden i perioden skal foretage alle køb hos den givne virksomhed.  

Goodwill afskrives systematik over den forventede, økonomiske levetid. Hovedreglen er lineæraf-

skrivning, men i specifikke tilfælde, hvis det kan bevises, at en anden metode findes mere egnet, 

kan denne benyttes113. 

Der findes tre afskrivningsmetoder for goodwill: 

 Progressiv 

 Degressiv  

 Lineær 

                                                           
110 KPMG (2013), s. 176. 
111 KPMG (2013), s. 220. 
112 KPMG (2013), s. 44. 
113 Møller, Peder Fredslund (2012), s. 90-91. 
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Ved den degressive metode (også kaldet saldoafskrivninger) belastes resultatet hovedsagelig i 

starten af afskrivningsperioden, hvorimod den progressive metode belaster mest til slut. Værdien 

af goodwill vil dog uanset den benyttede metode altid antage 0 kr. ved endt levetid114.  

Udover de årlige afskrivninger kræves nedskrivning af goodwill, såfremt den regnskabsmæssige 

værdi efter afskrivning er højere end genindvindingsværdien. Nedskrivningen foretages efter ÅRL 

§ 42, hvor goodwill nedskrives i samvær med den pengestrømsgenererende enhed, som den tilhø-

rer, jf. ÅRL § 42, stk. 2. Nedskrivningstests gennemgås nærmere i afsnit 10.2.  

Genindvindingsværdien udgør den højeste værdi af enten nettosalgsværdien eller kapitalværdien, 

hvilke er115:   

 Nettosalgsværdien: Salgsværdien (dagsværdien) af aktivet til en kvalificeret, villig og ind-

byrdes uafhængig part fratrukket de forventede omkostninger til salget 

 Kapitalværdien: Den tilbagediskonterede værdi af aktivet (nutidsværdien), dvs. værdien af 

de fremtidige nettoindbetalinger, der genereres på baggrund af aktivet, hvis aktivet fortsat 

anvendes i driften.  

Foretagne nedskrivninger kan i særlige tilfælde tilbageføres, hvis værdiforringelsen var forårsaget 

af begivenheder, som virksomheden ikke selv havde indflydelse på, jf. ÅRL § 42116. Tilbageførsel af 

nedskrevet goodwill foretages efter reglerne om ændring i regnskabsmæssige skøn. Ved tilbage-

førsel af nedskrivning stilles der særlige krav til præsentation m.m. af posten. Det skal påpeges, at 

der ikke er tale om en opskrivning af goodwill, da dette ikke er tilladt iht. ÅRL § 41, stk. 1117. 

Tilbageførsel af nedskrivning samt nedskrivning af goodwill påvirker afskrivningsgrundlaget. Ved 

nedskrivning reduceres afskrivningsgrundlaget, og det nye afskrivningsgrundlag vil danne grund 

for efterfølgende, systematiske afskrivninger over rest levetiden118.  

Afskrivninger og nedskrivninger af goodwill følger begge principperne for immaterielle aktiver og 

indregnes begge i resultatopgørelsen, hvorved nettoresultatet mindskes.  

10.2 IFRS 

Opdateringen af IAS 22 til IFRS 3, jf. afsnit 2.1, indebar bl.a., at IFRS ikke længere tillod systema-

tisk afskrivning af goodwill. I stedet kræves aktivet testet for værdiforringelse minimum én gang 

                                                           
114 KPMG (2013), s. 220. 
115 Deloitte (2013), s. 246.  
116 PwC (2014), s. 213. 
117 KPMG (2013), s. 221. 
118 PwC (2014), s. 219. 
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årligt, og kan eventuelt nedskrives til en lavere værdi end genindvindingsværdien, jf. IAS 36 ”Vær-

diforringelse af aktiver”119.  

Nedskrivningstesten skal foretages uanset, om der er indikationer på en værdiforringelse eller ej. 

Dog foreligger den undtagelse, jf. IAS 36.99, at en komplet beregning til nedskrivningstest kan 

udelades, hvis beregningen ved den forrige nedskrivningstest viste, at genindvindingsværdien 

oversteg den regnskabsmæssige værdi betydeligt. Nyerhvervet goodwill skal imidlertid altid te-

stes i overtagelsesåret. Selvom værdien testes, er det ikke sikkert, at der skal foretages nedskriv-

ning. Af den årsag har goodwill en ubestemt levetid, og kan i teorien eksistere evigt.    

Ligesom ved opgørelsen af goodwill er DCF-modellen den mest anvendte model ved nedskriv-

ningstest. Modellen involverer en tilbagediskontering af virksomhedens forventede frie penge-

strømme til nutidsværdi. De forventede, frie pengestrømme fastsættes ud fra budgetestimater og 

diskonteringen fortages på baggrund af en skønnet diskonteringsfaktor120.   

Idet goodwill ikke i sig selv udgør en fremtidig pengestrømsgenererende enhed (herefter kaldet 

CGU – Cash Generating Unit), skal værdien på anskaffelsestidspunktet, knyttes til de aktiver, som 

via synergieffekter med goodwill skaber værdi. Ved nedskrivningstest vurderes gruppen samlet, 

og enkeltaktivet vurderes derved ikke alene121.   

En CGU er den mindste, identificerbare aktivgruppe, der kan generere en pengestrøm. Gruppen 

må ikke være afhængig af andre grupper af aktiver, for at kunne skabe indtægter fra salgsaktivite-

ter. Den erhvervede goodwill fordeles ved overtagelsen mellem de aktiver, hvor den i synergi med 

skaber pengestrømme til virksomheden.  

Nedskrivningstesten foretages som en samlet vurdering af den CGU, som goodwill er henført til122.  

Til eksempel kan goodwill være knyttet til overtagelsen af et kundekartotek. Kundekartoteket kan 

ikke alene generere penge til virksomheden, men kan i samspil med omsætningsaktiver samt ma-

terielle aktiver, såsom produktionsmaskiner, skabe indtægter til virksomheden ved salg til regi-

strerede kunder. Nedenstående figur illustrer den samlede generering af en fremtidig penge-

strøm. 

                                                           
119 Deloitte (2013), s. 53 
120 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 708. 
121 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 692. 
122 Elling, Jens O. (2010), s. 248-249 
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Goodwill nedskrives før de andre aktiver i en CGU, hvilket betyder, at hvis ovenstående fordeling 

af goodwill ikke er foretaget korrekt kan det få stor betydning for præsentationen af de aktiver, 

som influeres. I tilfælde af, at goodwill er fordelt til de ”forkerte” aktiver, vil nedskrivningen forår-

sage, at disse vil komme til at stå til en for lav værdi i balancen. Omvendt er et andet aktiv blevet 

”skånet” for nedskrivning, og vil som følge heraf stå til en for høj værdi123.  

Ved et virksomhedskøb er det relativt simpelt at finde frem til, hvor stor en andel af købssummen, 

der udgør goodwill, og derved hvilken værdi goodwill skal indregnes til i balancen. Værdifastsæt-

telsen ved den efterfølgende forringelse af aktivets værdi er dog langt mere kompleks, da det er 

svært at estimere en værdi af ”udnyttet” goodwill. Hvis værdien af goodwill knytter sig til brugen 

af et patent, kan værdiforringelsen baseres på restlevetiden af patentet, men det er i flere tilfælde 

ikke er muligt, hvis eksempelvis værdien relaterer sig til et eller flere aktiver uden en bestemme-

lig restlevetid. Af den grund kompliceres værdireguleringen.  

Årsagen til, at der foreligger et nedskrivningsbehov, kan skyldes interne og eksterne faktorer. En 

intern faktor kan være, at virksomheden ikke anvender aktivet mere eller har planer om afhæn-

delse. Blandt eksterne faktorer kan nævnes væsentlige, negative ændringer på det marked, hvor-

på virksomheden agerer, herunder udvikling i teknologi eller økonomi124.  

Det er ikke tilladt at opskrive goodwill iht. IFRS, og modsat ÅRL, er det ligeledes ikke tilladt at til-

bageføre en nedskrivning af goodwill. Dette er tilfældet, uanset om forholdet, der lå til grund for 

nedskrivningen, ikke længere eksisterer, jf. IAS 36.124125. 

  

                                                           
123 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 195. 
124 Deloitte (2013), s. 246. 
125 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 717. 
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11 Skema: Forskelle i værdireguleringer ved brug af ÅRL og IFRS 

 

  

ÅRL IFRS

Afskrivning Goodwill afskrives systematisk over den 

forventede, økonomiske levetid, dog 

maksimalt 20 år. 

Goodwill tillades ikke afskrevet.

Minimum én gang årligt skal der foretages 

nedskrivningstest - Uanset om der er tegn 

på værdiforringelse.

Der nedskrives til genindvindingsværdi 

eller under denne værdi.

Tilbageførsel af 

nedskrivninger

I særlige tilfælde kan nedskrivninger 

tilbageføres, hvis værdiforringelsen 

skyldes forhold, som virksomheden ikke 

selv har indflydelse på. 

Det er ikke tilladt at tilbageføre nedskrevet 

goodwill. 

Nedskrivning Hvis genindvindingsværdien af goodwill er 

lavere end den regnskabsmæssige værdi, 

skal der foretages nedskrivning til 

genindvindingsværdien. 

Kilde: Egen tilvirkning
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12 Eksempel: Værdiregulering af goodwill 

Hensigten med følgende afsnit er at illustrere, hvordan den bogførte værdi af goodwill udvikler sig 

i takt med af- og nedskrivninger. Der fokuseres særligt på, hvordan den systematiske, årlige af-

skrivning efter ÅRL påvirker resultatet sammenholdt med nedskrivningen efter IFRS.   

Ved at sammenholde udviklingen af goodwill efter ÅRL og IFRS, kan forskellene ved værdiforrin-

gelsesmetoderne (af- og nedskrivning) undersøges. Dertil leder sammenholdelsen op til en dis-

kussion af, hvilke konsekvenser de to værdireguleringsmetoder har for regnskabet, herunder 

hvilke krav metoderne stiller til regnskabsaflæggeren. 

Værdiforringelsen tager afsæt i, at den bogførte goodwill for begge praksisser er 5.000.000 kr. i år 

0 (overtagelsesåret). Levetiden vurderes til 10 år. Eksemplerne fra Del 1 benyttes derfor ikke i 

dette afsnit. Dette skyldes, at hensigten med de tidligere anvendte værdier var at vise forskellen i 

opgørelsen af goodwill. Af illustrative hensyn blev de to opgjorte goodwills således gjort markant 

forskellige. Idet ønsket er at foretage en sammenholdelse af værdiudviklingen, er det derved ikke 

optimalt at benytte de tidligere opgjorte værdier. 

Afsnittet vil desuden gennemgå afskrivningsmetoderne efter ÅRL. 

12.1 Lineær, degressiv eller progressiv afskrivning  

Nedenstående graf illustrerer, hvordan afskrivningen af den opgjorte goodwill forløber sig efter 

ÅRL, når hhv. den degressive, progressive eller lineære metode anvendes. Der tages udgangspunkt 

i, at der intet nedskrivningsbehov er i løbet af den 10-årige periode.   

Af illustrative årsager er afskrivningskurverne for metoderne angivet mere ulineære, end hvad 

reelt er praksis.   

 Kilde: Egen tilvirkning
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Grafen angiver, udover den løbende forringelse af goodwill, hvordan nettoresultatet påvirkes af 

afskrivningsmetoderne. Ved afskrivning efter den degressive metode, afskrives den bogførte vær-

di med en fast procentdel for hvert år, hvorfor afskrivningen er størst i starten og til slut flader ud. 

Ved den progressive metode udskydes afskrivningen til slut i levetiden. Værdiforringelsen af 

goodwill indikerer derved, at der er en forventning til, at værdien bibeholdes gennem en længere 

årrække, hvorefter den antages at falde drastisk.  

Da den bogførte værdi alligevel altid antager 0 kr. ved endt levetid, kan det virke irrelevant, hvil-

ken metode som benyttes. Det er imidlertid ikke irrelevant, hvornår resultat belastes af afskriv-

ningen. Regnskabsaflæggeren skal derfor afgøre, hvilken metode der bedst angiver værdiforrin-

gelsen af goodwill. Dette vil blive uddybet i afsnit 13.2. 

12.2 Afskrivning versus nedskrivning 

Da goodwill kun nedskrives ved behov efter IFRS, vil værdiforskellen mellem IFRS og ÅRL vokse 

hvert år. I eksemplet ovenfor betyder dette, at værdien af goodwill efter ÅRL vil være 0 kr. i år 10, 

men efter IFRS i princippet fortsat kan være 5 mio. kr. Differencen kræver naturligvis, at regn-

skabsaflæggeren vurderer og kan godtgøre, at der intet nedskrivningsbehov er. I tilfælde heraf vil 

balancerne hurtigt blive markant uens. På aktivsiden betyder dette en højere goodwill efter IFRS, 

men den korresponderende post er regulering af egenkapitalen, der også øges.  

Værdiforringelse af goodwill har ikke kun en effekt på størrelsen af den bogførte værdi, men ind-

virker også på nettoresultatet, der løbende belastes af afskrivningerne. Resultatpåvirkningen af 

det ovenstående scenarie gennemgås i næste afsnit. En nærmere diskussion af problematikkerne 

vil følge i afsnit 13. 

Et nyt scenarie opstår, hvis der eksempelvis er et nedskrivningsbehov i år 5. Nedskrivningen vil 

indvirke på den indregnede goodwill både efter ÅRL og IFRS. 

For at simplificere eksemplet tages der udgangspunkt i, at der nedskrives til genindvindingsværdi. 

Som tidligere nævnt kan der efter IFRS nedskrives til under genindvindingsværdien. Genindvin-

dingsværdien vurderes til 1.000.0000 kr. i år 5. 

Det forudsættes, at der er valgt den lineære afskrivningsmetode efter ÅRL.  
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Grafen angiver bl.a., hvordan et kraftigt fald i værdien af goodwill påvirker de senere afskrivnin-

ger.  Eftersom den lineære metode er valgt, vil den bogførte goodwill i år 5 nedskrives til 

1.000.0000 kr., hvorefter værdien danner grundlag for de efterfølgende afskrivninger. I perioden 

fra år 5 til år 10 afskrives der således årligt med 200.000 kr.  

Værdiforringelsen af goodwill øges med 400 % målt i kr. i år 5 efter ÅRL. Der skulle kun have væ-

ret afskrevet med 500.000 kr., men der nedskrives med yderligere 1.500.000 kr. For IFRS er vær-

direguleringssatsen uendelig høj, idet praksissen ikke på forhånd fastlægger værdiforringelser. 

Såfremt der fokuseres på værdiforringelsen mellem år 4 og 5, kan det konstateres, at værdien af 

goodwill falder med 67 % i eksemplet for ÅRL (fra 3.000.000 kr. til 1.000.000 kr.). Hvis der i be-

tragtningen tages hensyn til, at der skulle være foretaget en systematisk afskrivning med 500.000 

kr. (fra 3.000.000 til 2.500.000 kr. i år 5), da svarer nedskrivningen i år 5 til en værdiforringelse 

på 60 % (fra 2.500.000 kr. til 1.000.000 kr.). I tilfælde af, at der ikke havde været et nedskriv-

ningsbehov, havde faldet kun været 17 % (fra 3.000.000 kr. til 2.500.000 kr.). Eksemplet for IFRS 

giver et værdifald på 80 % fra år 5 til år 4 – fra 5.000.000 kr. til 1.000.000 kr.    

Hvis der derfor tages højde for de forventede afskrivninger, er værdiforringelsen af goodwill fra år 

4 til 5  60 % efter ÅRL og 80 % efter IFRS.  

12.3 Resultat- og egenkapitalpåvirkning 

Nedenstående skemaer viser, hvordan af- og nedskrivninger af goodwill indvirker og belaster re-

sultatet samt egenkapitalen efter hhv. ÅRL og IFRS. Skemaerne skal ses i sammenhæng med ek-

semplerne i afsnit 12.1 og 12.2, hvor der i det ene var et nedskrivningsbehov og i det andet ikke.  

Skemaerne repræsenterer tænkte eksempler, uden hensyntagen til andre forhold, såsom indtæg-

ter der ikke stammer fra salg samt af- og nedskrivning af andre aktiver og forpligtelser. Fokus skal 

Kilde: Egen tilvirkning
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alene være på den påvirkning, som værdiforringelsen af goodwill har på udviklingen i nettoresul-

tatet samt egenkapitalen. 

Egenkapitalen sættes i eksemplet til 20.000.000 kr., og værdierne for af- og nedskrivningerne 

samt goodwill stammer fra ovenstående eksempler.   

Det første skema knytter sig til det første eksempel, hvor der intet nedskrivningsbehov var. Den 

eneste påvirkning stammer således fra de lineære afskrivninger efter ÅRL. 

 

Skemaet viser, at afskrivningerne er den eneste forskel mellem ÅRL (øverst) og IFRS (nederst). 

Afskrivningerne bevirker, at resultatet efter ÅRL hvert år reduceres med 500.000 kr. Værdien af 

”Resultatet før af- og nedskrivning” er valgt efter, at der ikke opstår et negativt ”Resultat, netto” for 

ÅRL. I praksis kunne det imidlertid sagtens være tilfældet.  

En væsentligt konsekvens i eksemplet er værdiudviklingen af goodwill og egenkapitalen. Hvor 

goodwill efter ÅRL forringes hvert år, står den efter IFRS til den samme værdi i hele perioden. I år 

10 betyder dette, at nettoaktiverne efter ÅRL er 5.000.000 kr. lavere end tilsvarende efter IFRS, 

hvilket bevirker, at egenkapitalen ligeledes er 5.000.000 kr. lavere. Dette skal ses ift. 

bibeholdelsen af værdien af goodwill efter IFRS.  

Ovenstående skema indikerer yderligere, hvilken indflydelse værdireguleringen får på flere nøgle-

tal i regnskabet, herunder bl.a. gearing og forrentning af aktiver og egenkapital. Hvis regnskabsaf-

t.kr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultatopgørelse

Resultat før af- og nedskrivning 1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     

Afskrivning 500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        

Resultat, netto 700        700        700        700        700        700        700        700        700        700        

Balance

Goodwill 4.500   4.000   3.500   3.000   2.500   2.000   1.500   1.000   500       -        

Egenkapital 20.700 21.400 22.100 22.800 23.500 24.200 24.900 25.600 26.300 27.000 

t.kr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultatopgørelse

Resultat før af- og nedskrivning 1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     

Nedskrivning -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Resultat, netto 1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     

Balance

Goodwill 5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000   

Egenkapital 21.200 22.400 23.600 24.800 26.000 27.200 28.400 29.600 30.800 32.000 

Kilde: Egen tilvirkning
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læggeren anvender IFRS, da vil effekten være bedre nøgletal end for en identisk virksomhed med 

ÅRL som praksis126.  

I tilfælde af, at der ikke opstår nedskrivningsbehov af goodwill, vil ovenstående forhold alt andet 

lige udgøre en ulempe for en virksomhed med dansk regnskabspraksis. Hvis to ens virksomheder, 

hvoraf den ene anvender ÅRL og den anden IFRS som regnskabspraksis, begge ønsker at tiltrække 

investorer, risikerer virksomheden, som benytter ÅRL at have sværere ved dette grundet 

afskrivninger.  

Selvom værdiforringelsen i princippet blot udskydes efter IFRS, vil et øjebliksbillede, af de to 

ellers sammenlignelige virksomheder, resultere i, at virksomheden med dansk regnskabspraksis 

kan synes mindre attraktiv for potentielle investorer.  

Det næste skema relaterer sig til grafen fra forrige afsnit, hvor der i år 5 opstår et 

nedskrivningsbehov. 

 

I år 5 medfører nedskrivningerne, at den indregnede goodwill for begge praksisser falder til 

1.000.000 kr. Afskrivningerne efter ÅRL fortsætter herefter frem til år 10, dog med en reduktion 

af afskrivningssatserne fra 500.000 kr. til 200.000 kr. pr. år., jf. afsnit 12.2. Modsat forrige skema, 

fører værdiforringelsen til, at nettoresultatet bliver negativt i år 5 for begge praksisser.    

                                                           
126 E-conomic: Nøgletal – hvad er nøgletal? 

t.kr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultatopgørelse

Resultat før af- og nedskrivning 1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     

Af- og nedskrivning 500        500        500        500        2.000     200        200        200        200        200        

Resultat, netto 700        700        700        700        -800       1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     

Balance

Goodwill 4.500   4.000   3.500   3.000   1.000   800       600       400       200       -        

Egenkapital 20.700 21.400 22.100 22.800 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 

t.kr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultatopgørelse

Resultat før af- og nedskrivning 1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     

Nedskrivning -         -         -         -         4.000     -         -         -         -         -         

Resultat, netto 1.200     1.200     1.200     1.200     -2.800   1.200     1.200     1.200     1.200     1.200     

Balance

Goodwill 5.000   5.000   5.000   5.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   

Egenkapital 21.200 22.400 23.600 24.800 22.000 23.200 24.400 25.600 26.800 28.000 

Kilde: Egen tilvirkning

ÅR

ÅRL

ÅR

IFRS
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I år 10 opstår samme problemstilling som i forrige eksempel, hvor der sker en skævvridning i ba-

lanceværdierne mellem praksisserne. Forskellen er dog mindre markant, fordi den alene udgøres 

af den resterende værdi af goodwill efter IFRS. 

Hvis virksomhederne ønsker at tiltrække investorer, er rollerne ikke skiftet ift. forrige eksempel, 

men virksomhedernes attraktivitet er blevet mere jævnbyrdig. Til trods for, at nettoresultatet 

efter IFRS mindskes drastisk af nedskrivningen i år 5, vil en investor formentligt have i mente, at 

det er et enestående tilfælde, og værdien dernæst ”kun” kan nedskrives med de resterende 

1.000.000 kr.  

For ÅRL-eksemplet er effekten af nedskrivningen væsentligt mindre end for IFRS. Samtidigt mind-

skes de tilbageværende afskrivninger, hvorved nettoresultatet vil påvirkes mindre af afskrivnin-

gerne i årerne 6 til 10. Selvom der fortsat er en forskel på balancerne, er denne mindre markant 

end i det tidligere eksempel, men virksomheden med dansk regnskabspraksis vil fortsat være 

mindre attraktiv sammenlignet med virksomheden, der benytter IFRS.  

Ovenstående eksempler viser, at en regnskabsaflægger skal forholde sig til, hvordan denne øn-

sker, at virksomheden skal præsenteres for investorer, når der vælges regnskabspraksis. Hvis 

hensigten er at tiltrække investorer eller klargøre virksomheden til et fremtidigt salg, vil den valg-

te praksis have betydning for udviklingen i resultatet samt balanceværdierne.      
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13  Problematikker ved praksissernes værdiregulering af goodwill 

I følgende afsnit vil problematikkerne ved værdireguleringen efter ÅRL og IFRS blive gennemgået. 

Problematikkerne fører bl.a. til en diskussion af korrektheden i værdireguleringsmetoderne. Af-

snittet skal desuden lede op til en diskussion af, hvilken værdiforringelsesmetode, der bedst af-

spejler værdifaldet af goodwill. 

Da det i Danmark er tilladt for virksomheder i klasse A, B og C både føre regnskabs efter ÅRL og 

IFRS, jf. afsnit 2, vil dette afsnit fokusere på de refleksioner, en regnskabsaflægger bør have, når 

denne vælger regnskabspraksis. Valget ses i betragtning af de problematikker, som praksisserne 

giver ved den efterfølgende værdiregulering. 

Regnskabspraksis vælges selvsagt ikke udelukkende ud fra behandlingen af goodwill, men forde-

lene og ulemperne ved praksissernes metoder til værdikorrektion af erhvervet goodwill giver et 

indblik i, hvordan de anfægter regnskabsaflæggerens arbejde på andre forhold.  

13.1 Økonomisk levetid versus ubestemt levetid 

Som illustreret i afsnit 12 er levetiden afgørende for, hvor lang tid afskrivningen af goodwill bela-

ster nettoresultatet. Fastlæggelsen af levetiden kan således have en spekulativ karakter, idet le-

delsen kan bestemme længden af perioden ud fra, hvor lang tid den ønsker, at afskrivningerne 

skal påvirke virksomhedens nettoresultat.  

Fastsættelse af levetiden kræver stor indsigt i både den enkelte virksomhed og tilsvarende virk-

somheder, og chancen for en fejlvurdering er anselig. Det kan diskuteres, om der reelt kan fastsæt-

tes en retvisende levetid i praksis, da det kræver, at den købende virksomhed har en omfattende 

viden. Herudover er levetid individuel for hvert aktiv – særligt immaterielle aktiver. Hvis det im-

materielle aktiv var en udløbende kontrakt, var der et reelt grundlag for en vurdering. Modsat kan 

og bør man måske ikke vurdere et uhåndgribeligt aktiv som goodwill, da værdien afhænger af 

ubestemmelige faktorer. Hvordan kan levetiden på et godt omdømme eksempelvis fastsættes? 

Det kan diskuteres, om den maksimale levetid på 20 år er retvisende, da virksomheden eventuelt 

kan have nytte af goodwill i endnu længere tid. Levetiden kan som tidligere nævnt i særlige tilfæl-

de fastsættes højere. Der kan imidlertid argumenteres for, at den indregnede goodwill efter 20 år 

ikke længere udgøres af opkøbt, men af internt oparbejdet goodwill. Hvis den købte goodwill 

skyldes betaling for ”et godt omdømme”, må det formodes, at når værdien har eksisteret i 20 år, 

skyldes det den overtagende virksomheds opretholdelse af værdien. Når et værdifuldt brand ek-

sempelvis købes og indregnes som goodwill, kræves ikke megen vedligeholdelse af brand’ets 
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værdi i starten, men efter 20 år, er der formentligt brugt flere ressourcer på at vedholde brand’ets 

værdi, og nytten af aktivet skyldes nu rettere interne forhold. Internt oparbejdet goodwill må som 

tidligere nævnt ikke indregnes efter ÅRL. 

ÅRL kræver en ændring af den fastsatte levetid, hvis denne senere konstateres ikke at svare til 

forventningerne. Ændringen følger reglerne for ændring af regnskabsmæssige skøn, hvorfor af-

skrivningerne kun skal rettes i fremtiden og ikke bagudrettet127.  

Et andet forhold, der rejser spørgsmål omkring korrektheden i værdireguleringen efter ÅRL, er 

afskrivningsmetoderne. Idet afskrivningerne foretages systematisk over goodwills levetid, forud-

sættes det indirekte, at værdien har en fast forringelse hvert år. Hvis der fortsat tages udgangs-

punkt i, at den købte goodwill knytter sig til erhvervelsen af et værdifuldt brand, tager afskrivnin-

gerne ikke hensyn til, at et sådant immaterielt aktiv sandsynligvis har en variabel værdi fra år til 

år. Samme problematik følger generelt ved afskrivning af alle former for aktiver.  

Som modstykke til diskussionen af ÅRL´s praksis ovenfor, følger en gennemgang af den ubestemte 

levetid efter IFRS.  

IFRS-standarderne skal bl.a. sørge for en ensartet regnskabsførelse for de virksomheder, der an-

vender praksissen. En ubestemt levetid stiller imidlertid høje krav til regnskabsaflæggerens for-

tolkning af standarderne, da de nødvendiggør, at der foretages subjektive vurderinger. Det kan let 

bevirke, at regnskabsførelsen bliver uens. Vurderingerne afhænger af ”øjnene, der ser”, samt hvil-

ket resultat regnskabsaflæggeren ønsker at opnå. Problemet er, at de subjektive vurderinger ikke 

kun påvirker regnskabet en fast årrække ud i tiden, men i teorien kan påvirke på ubestemt tid. 

Friheden i, at levetiden er ubestemt, kontra den faste levetid efter ÅRL, kan derved bevirke, at den 

indregnede værdi holdes kunstigt oppe over en levetid, der ikke modsvarer praksis.  

I princippet stemmer IFRS bedst til den varierende værdi og levetid som goodwill kan have. Reg-

lerne medfører større frihed til, at regnskabsaflæggeren kan fremvise en retvisende værdi af 

goodwill i regnskabet, bl.a. grundet muligheden for løbende vurdering af, om værdien er overgået 

fra erhvervet til internt oparbejdet. Ulempen er, at friheden kan misbruges. Det er selvsagt svært 

at afgøre, om friheden medfølger misbrug i praksis, men ved sammenholdelse af regnskabsprak-

sissernes rammer følger en diskussion af, hvilken som lettest kan efterkommes samt yder den 

bedste sikkerhed for, at der sigtes efter at give et retvisende billede til regnskabsbrugeren.  

 

                                                           
127 PwC (2014), s. 112-113. 
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13.2 Afskrivning 

Udover ovenstående problematik er selve afskrivningsmetoderne efter ÅRL også diskutable.  

Den tidligere illustration af de tre afskrivningsmetoder: Progressiv, degressiv og lineær, fremstil-

lede, hvordan metoderne på forskellig vis belaster nettoresultatet over den fastsatte levetid.  

I praksis anvendes primært den lineære form, men det er anfægteligt, om metoden giver det mest 

retvisende billede af værdiforringelsen. Valget skyldes problemstillingen i, at informationsgrund-

laget ofte er for smalt til at tage stilling til, hvilken metode der er mest retvisende. Den lineære 

metode vælges ofte som den ”lette” løsning, da det vil kræve mange ressourcer – interne såvel 

som eksterne, at analysere, hvilken metode der bedst afspejler værdiforringelsen. Den degressive 

og progressive metode er sværere at anvende, både i teori og praksis, og fravælges derfor ofte128. 

En anden konsekvens ved afskrivning er, at metoden ikke nødvendigvis gengiver de økonomiske 

afskrivninger, og derved de løbende omkostninger, der opstår grundet brugen af aktivet. Det kan 

både være en fordel og ulempe for den enkelte virksomhed, da det kan munde ud i i rapportering 

af et for positivt eller negativt resultat. Det kan i praksis være vanskeligt at bedømme, om de sy-

stematiske afskrivninger modsvarer de økonomiske afskrivninger. Endvidere kan afskrivnings-

mønstre være virksomhedsspecifikke, og derfor ikke nødvendigvis anvendelige for andre.       

Den lineære metode er diskutabel, idet værdien falder med eksakt lige store dele hvert år. Det må 

anses at være usandsynligt, at et sådant afskrivningsmønster hænder i praksis. Metoden er dog let 

anvendelig for regnskabsaflæggeren og giver forudsigelighed i de fremtidige regnskaber. Eksem-

pelvis lettes processen ved budgettering, da man allerede på forhånd kender til den eksakte værdi 

af omkostningen ved aktivets værdifald – dog med mindre risiko for yderligere værdikorrektioner 

som følge af nedskrivninger. 

Den mindst benyttede afskrivningsmetode er den progressive. Som tidligere illustreret forudsæt-

ter metoden, at goodwill efter erhvervelsen opretholder sin værdi igennem en årrække, hvorefter 

den falder drastisk. Det som taler for metoden er, at opkøb er strategiske, hvor årsagen til købet 

ofte skyldes opnåelse af et godt fundamenteret brand. Derfor synes det ulogisk, at værdien af 

brand’et skulle falde hurtigt kort efter opkøbet. Værdien vil formentligt bibeholdes i en længere 

periode. Dertil vil der efter alt at dømme ikke være behov for at afholde større omkostninger for 

opretholdelse af værdien i de første år efter overtagelsen.    

                                                           
128 E-economic: Anlægsaktiver - hvad er anlægsaktiver? 
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Den sidste metode er den degressive, hvor goodwill afskrives kraftigt i starten, hvorefter værdi-

forringelsen flader ud. I tilfælde af, at en virksomhedserhvervelse skyldes salg af særlige, immate-

rielle aktiver, synes det selvmodsigende, at disse kort tid efter overtagelsen skulle miste værdien. 

Hvis der argumenteres for, at værdien forgår hurtigt, kan der rejses tvivl, om den reelt har eksi-

steret. Såfremt det kan verificeres, at goodwill kræver en ressourcetilførsel for at opretholde sin 

værdi, kan der argumenteres for brugen af den degressive metode. Det skyldes, at goodwill i så 

fald må antages at overgå hurtigere til internt oparbejdet, og den købte værdi som følge heraf af-

skrives herefter.   

Afskrivninger kan anses som ufordelagtige, idet nettoresultatet mindskes årligt. Hvis virksomhe-

den har et fremtidigt ønske om at blive opkøbt eller tiltrække investorer, vil et negativt nettore-

sultat, som følge af afskrivningerne, være ufordelagtigt. Derimod kan en øget værdiforringelse af 

goodwill være at foretrække for nogle virksomheder, såfremt nettoresultatet ønskes mindsket for 

at nedsætte skattebetalingen.  

Uagtet hvilken metode som vælges, afskrives goodwill til 0 kr. med tiden, og valget afhænger der-

for af, hvornår og hvordan en virksomhed ønsker, at værdiforringelsen skal belaste nettoresulta-

tet. Ofte har virksomheder ikke belæg for at gøre brug af den progressive eller degressive metode, 

hvorfor den lineære anvendes. Det synes kritisabelt, at den ”nemme løsning” vælges i praksis. Det-

te frem for at foretage de skøn, der skal til for at vælge den metode, som giver et korrekt afskriv-

ningsmønster. Som nævnt er det dog ressourcekrævende samt svært at vurdere, hvilken metode 

der er passende.   

13.3 Nedskrivningstest 

Grundet det vurderings element, der ligger i nedskrivningen efter IFRS, stilles der højere krav til, 

at regnskabsaflæggeren er i stand til (og ikke mindst har den uddannelsesmæssige baggrund for) 

at vurdere, hvornår der forekommer hændelser, hvilken giver anledning til nedskrivning af good-

will. Hvis virksomheden eksempelvis mister en storkunde, som goodwill er knyttet til, vil kravet 

om nedskrivningstest foreligge.  

ÅRL`s § 42 vedrørende nedskrivningstest af goodwill er ikke uddybende, og loven lægger således 

op til fortolkning. Da goodwill er et uhåndgribeligt aktiv og derved svært at værdiansætte ved en 

virksomhedsovertagelse, kræves det, at regnskabsaflæggeren er i stand til at vurdere, hvilke akti-

ver der skal indregnes separat, samt hvilke der skal indgå i goodwill. Vurderingen kan være van-

skelig og sætter derved krav til regnskabsaflæggerens vurderingssans og evne til at tolke loven. 
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Når aktiverne og goodwill er separeret og indregnet, skal regnskabsaflæggeren anslå, om der er 

behov for yderligere værdikorrektion i form af nedskrivning. 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om der altid foretages en nedskrivningstest, hvis der er indi-

kationer på et behov. Dette til trods for, at nedskrivning er en pligt129. Årsagen er som tidligere 

nævnt friheden i anvendelsen af metoden, som kan bevirke, at virksomheder i princippet kan væl-

ge at udskyde nedskrivningen, hvis eksempelvis resultatet ikke kan bære den ekstra belastning i 

året. Ikke mindst ved værdiregulering af goodwill efter ÅRL, kan der rejses tvivl, om virksomheder 

ikke blot skriver sig fra at udføre en omfattende nedskrivningstest, idet der allerede er foretaget 

afskrivning. Af den grund kan der spekuleres i, om goodwill til tider anses som en ”buffer” i balan-

cen. Det vil dog navnlig være tilfældet efter IFRS, hvor værdien løbende justeres, når resultatet har 

kapacitet til det. Hvis dette er tilfældet, er der sandsynlighed for, at erhvervet goodwill bibeholdes 

for længe i regnskabet, hvorved det reelt kan defineres som internt oparbejdet. Derved kan der 

rejses tvivl, om nedskrivning til genindvindingsværdi giver en skævvridning af ideen om, at in-

ternt oparbejdet goodwill ikke må aktiveres130.  

Grundet usikkerheden ved indregning og måling af goodwill skal der ved brug af ÅRL stå i ledel-

sesberetningen, hvilke usikkerheder der er ved brugen af praksissen og evt. angivelse af beløb, jf. 

ÅRL § 99131,132. Til eksempel heraf skriver Toms Gruppen A/S i ledelsesberetningen i årsrapporten 

for 2011: ”Der er gjort brug af DCF-metoden til nedskrivningstest af goodwill. Beregningen baserer 

sig på estimater og skøn for fremtiden og er derfor behæftet med usikkerhed”133. Uddraget under-

streget netop de risici, der er forbundet med nedskrivningstest. 

Ledelsesberetningen er ikke en del af årsrapporten efter IFRS. Praksissen kræver i stedet, at usik-

kerheder skal oplyses andet steds, herunder i noterne eller i beskrivelsen af anvendt regnskabs-

praksis, jf. IAS 1.122 og IAS 1.125134.   

Årsagen til, at begge praksisser kræver oplysning om usikkerhed ved indregning, grunder i risiko-

en for fejlestimeringer ved brugen af DCF-metoden til nedskrivning. Komponenterne, der benyttes 

i metoden, bygger i høj grad på subjektive vurderinger, hvilket øger sandsynligheden for ukorrek-

te estimater. Det kan undre, at det overfor regnskabsbrugeren er et krav at give et retvisende bil-

                                                           
129 Elling, Jens O. (2010), s. 244. 
130 Møller, Peder Fredslund (2012), s. 102. 
131 Beierholm: Klasse C 
132 Deloitte (2013), s. 320. 
133 Toms Gruppen A/S, Årsrapport 2011 
134 Deloitte (2013), s. 320. 
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lede, når kravet indirekte bliver fravigeligt ved oplysning om sandsynligheden for et fejlbehæftet 

regnskab. 

For begge praksissers vedkommende foreligger der asymmetri i pligten til nedskrivning, når der 

ikke eksisterer en mulighed for efterfølgende opskrivning af goodwill. Baggrunden for, at der ikke 

må foretages opskrivning af goodwill efter ÅRL, skyldes forsigtighedsprincippet. Forsigtigheds-

princippet bygger bl.a. på, at større usikkerhed ved værdiestimering ikke må give grund for ukor-

rekte oplysninger til regnskabsbrugeren. Sikkerhedsværnet medfører, at goodwill hellere må stå 

til en for lav værdi end for høj135. Som nævnt ovenfor kan regnskabsaflæggeren imidlertid skrive 

sig fra usikre værdiestimater. Den manglende opskrivning mindsker således regnskabsbrugerens 

mulighed for at bedømme regnskabsaflæggerens arbejde, da en opskrivning kan indikere, hvor-

dan denne har præsteret136.   

Efter ÅRL skal der skelnes mellem tilbageførsel af en nedskrivning og opskrivning. Hvis der er tale 

om, at værdien af goodwill stiger i en senere periode efter nedskrivning, kan nedskrivningen til-

bageføres, hvis der er årsagssammenhæng mellem nedskrivningen og den efterfølgende værdiøg-

ning, jf. ÅRL § 42. Tilbageførslen indtægtsføres i resultatopgørelsen og anses som ændring af et 

regnskabsmæssigt skøn137,138.    

13.4 Notekrav og informationsafhængighed 

De mange subjektive skøn, som foretages ved nedskrivningstest, bevirker, at regnskabsaflæggeren 

skal have en stor viden og branchekendskab for at kunne foretage en dækkende vurdering af vær-

diforringelsen. Det kræver indsigt i alle interne og forhold, som indvirker på værdien. Selvom 

regnskabsaflæggeren er i stand til at anvende de foreliggende informationer, kan nedskrivnings-

testen alligevel være forbundet med fejlagtige skøn. Som følge af usikkerheden for fejlagtige skøn 

øges notekravene i regnskabet.  

Som tidligere beskrevet følger et stort noteapparat ved brug af IFRS som regnskabspraksis. No-

terne for goodwill følger IAS 36, som omhandler oplysningskrav til nedskrivninger. For goodwill 

kræver standarden bl.a. oplysning om: 

 Væsentlige nedskrivninger, samt forhold der er skyld i nedskrivningsbehov 

 Fordeling af goodwill på CGU 

 Om genindvindingsværdien er beregnet ud fra kapital- eller dagsværdi 
                                                           
135 Elling, Jens O. (2010), s. 244. 
136 KPMG (2013) (2), s. 152. 
137 Elling, Jens O. (2010), s. 246-247. 
138 PwC (2014), s. 219.  
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 Forudsætninger for opgørelsen af kapital- og dagsværdien, herunder ledelsens vurdering 

af disse 

Afhængig af, hvilken værdi som er anvendt til at beregne dagsværdien, skal der endvidere oplyses 

om grundlaget for værdifastsættelsen, valg og eventuel ændring af diskonteringsfaktor eller -

faktorer eller estimater fra tidligere opgjorte pengestrømme.  

Udover ovenstående forhold skal det vurderes, om de foretagne skøn ved nedskrivningen er så 

væsentlige, at de skal uddybes efter IAS 1.116. Standarden omhandler oplysninger om måleusik-

kerhed ved regnskabsmæssige skøn139,140. 

Notekravene til afskrivning af goodwill efter ÅRL er derimod mindre omfattende. Kravene for 

præsentation og oplysning følger som tidligere anført ÅRL § 53, som omhandler redegørelse for 

anvendt regnskabspraksis, herunder indregningskriterier og målegrundlag141. Ved afskrivning 

skal følgende skøn godtgøres: 

 Anvendt metode, herunder progressiv, degressiv eller lineær 

 Estimat over restværdi 

 Levetid 

Endvidere skal der foreligge en oplysning, hvis afskrivningsperioden er længere end fem år, jf. 

ÅRL § 53, stk. 2, 2. pkt., 1 b142. Hertil er det ikke nok at støtte sig til antagelsen om et mere retvi-

sende billede.   

Iht. ÅRL § 83 skal virksomheder i klasse C og D medtage en anlægsnote i regnskabet vedrørende 

immaterielle aktiver og derved goodwill. Noten giver bl.a. indsigt i niveauet for foretagne af- og 

nedskrivninger143.  

Idet internt oparbejdet goodwill ikke må aktiveres, må aktivet angives som en oplysning i regn-

skabet, hvorved regnskabsbrugeren kan få indsigt i det potentiale og de fordele, som aktivet bi-

bringer144.  

13.5 Afskrivning versus nedskrivning 

Fordele og ulemper ved brug af hhv. afskrivning og nedskrivning er flere. Ikke desto mindre har 

effekten ved valg af praksis stor indflydelse på værdiudviklingen og flere konsekvenser kan opstå.  

                                                           
139 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 716. 
140 Deloitte (2013), s. 250. 
141 KPMG (2013), s. 223. 
142 KPMG (2013), s. 220. 
143 KPMG (2013), s. 225. 
144 KPMG (2013) (2), s. 62. 
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I følgende afsnit vil konsekvenserne ved brugen af de to værdireguleringsmetoder blive sammen-

holdt. Dertil følger en diskussion af, hvordan disse øver indflydelse på regnskabsaflæggerens ar-

bejde samt påvirker regnskabsbrugerens beslutninger. Til diskussionen vil metoderne anskues fra 

flere indgangsvinkler ud fra deres indvirkning.  

13.5.1 Resultatpåvirkning af værdiregulering 

Som vist i afsnit 12.3, har værdiforringelsen af goodwill indflydelse på resultatet samt egenkapita-

len. Grundet effekten på resultatopgørelsen og balancen, påvirker værdikorrektionen også for-

skellige nøgletal. Nøgletallene anvendes i høj grad af regnskabsbrugerne til at få et indblik i virk-

somhedens finansielle status, men som følge af praksissernes forskellige værdiregulering bliver 

ellers sammenlignelige virksomheder usammenlignelige.  

Følgen af ÅRL´s systematiske afskrivninger er et fast belastet resultat gennem levetiden. Konse-

kvensen bliver let, at regnskabsaflæggeren ikke fastsætter levetiden efter, hvor lang en periode 

resultatet ønskes belastet.  

Virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, kan derimod risikere, at levetiden af goodwill får 

en brat ende, hvis der opstår et nedskrivningsbehov. Effekten kan i yderste konsekvens være, at 

en virksomhed får ændret et positivt nettoresultat til et negativt. Denne problemstilling er ikke 

nær så hændelig efter ÅRL, da de systematiske afskrivninger giver regnskabsaflæggeren mulighed 

for at inkorporere værdifaldet i budgettet. Regnskabsaflæggeren kan derved ”planlægge” sig ud af 

værdiforringelsen, således at nettoresultatet alt andet lige nemmere kan holdes på det ønskede 

niveau. Betydelige nedskrivninger efter ÅRL er desuden sjældent forekomne, eftersom de syste-

matiske afskrivninger søger for successivt at reducere den indregnede goodwill145.  

Ved brug af DCF-modellen til nedskrivningstests opstår en uheldig konsekvens. Modellen bevir-

ker, at en nedskrivning foretages i økonomisk belastede situationer. I gode tider vil det bevirke, at 

værdien af goodwill bibeholdes eller endda stiger, da pengestrømmene, som modellen baseres på, 

fremkommer af budgettallene. Når virksomheden ikke kan fremlægge positive budgettal, påvirker 

det ikke kun de fremtidige resultater, men ligeledes nettoresultatet i indeværende år. Dette blev 

bl.a. set under Finanskrisen, hvor virksomheders indregnede goodwill forsvandt146. Her kan det 

ses som en fordel, at der er blevet afskrevet løbende, hvor resultatet med større sandsynlighed 

har kunnet bære det147. 

                                                           
145 Møller, Peder Fredslund (2012), s. 87. 
146 E-economic: Anlægsaktiver – hvad er anlægsaktiver? 
147 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 700-701. 
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En central følge ved nedskrivning er, hvis et nedskrivningsbehov ikke efterkommes. Effekten af en 

manglende nedskrivning er, at driftsresultatet og dermed egenkapitalen holdes kunstigt oppe. 

Egenkapitalen består af to dele: En bundet og ikke-bundet del (reserve). Hvor den bundne del er 

bundet op til virksomheden og ikke må udloddes, må den ikke-bundne del gerne148. Problematik-

ken har derfor betydning, hvis virksomheden foretager udlodning af udbytte, hvor udlodningen 

reelt udgøres af ikke-nedskrevet goodwill.  

En manglende nedskrivning foranlediger, at virksomheden udstilles mere positivt overfor omver-

denen, som kan have svært ved at vurdere, hvilken driftseffekt den indregnede goodwill kan give i 

fremtiden. Når en investor eksempelvis skal analysere profitabiliteten ved en investering i en 

virksomhed fremfor en anden, er det ikke tilstrækkeligt at denne ser bort fra de immaterielle ak-

tiver i balancen. Før en sammenligning er mulig, da skal den fulde effekt af indregningen af akti-

verne tages i betragtning, herunder også opskrivning m.v. foretaget ved overtagelsen. Virkningen 

af dette kan medføre, at hensigten med nedskrivningstest ikke efterkommes.   

Resultatpåvirkningen ved værdiforringelse af goodwill kan entydigt siges, at være størst ved sy-

stematiske afskrivninger efter ÅRL. Ikke desto mindre følger flere problematikker ved nedskriv-

ningstests, da den enkelte virksomhed i mindre grad kan budgettere sig fra resultatpåvirkningen. 

Dette under forudsætning af, at der nedskrives ved behov. Konsekvenserne ved de to regnskabs-

praksisser afhænger således af virksomhedens økonomiske situation samt branche.  

13.5.2 Korrektion af goodwill til den reelle værdi 

Korrektion af goodwill til den reelle værdi omhandler, hvad den indregnede goodwill repræsente-

rer samt hvordan hhv. afskrivning og nedskrivning afspejler værdifaldet. Gennemgangen skal ses i 

betragtning af, at goodwill kun udgør en aktiverbar værdi, fordi den har været led i en virksom-

hedsovertagelse. Den reelle værdi er derfor den økonomiske fordel, som en virksomhed kan opnå 

gennem ejerskabet af goodwill, dog med det i mente, at værdien kan skifte karakter. På baggrund 

heraf medtages overvejelser om overgangen fra erhvervet goodwill til internt oparbejdet goodwill 

i nedenstående diskussion.  

I Del 1 blev det vist, hvordan praksissernes anvendelse af overtagelsesmetoden influere på, hvil-

ken værdi goodwill antog. Navnlig praksissernes identifikation af aktiver og forpligtelser medvir-

kede til forskellen. I første instans gav det uens overtagelsesbalancer, men ved den efterfølgende 

værdiregulering har det endvidere indvirkning på, hvad værdikorrektionen af goodwill afspejler.  

                                                           
148 BDO: Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder 
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Efter ÅRL blev transaktionsomkostninger og omstruktureringsomkostninger medtaget ved opgø-

relsen af kostprisen. Metoden blev kritiseret, da modposten til omkostningerne er goodwill, jf. 

afsnit 5149. Afskrivningen af goodwill indikerer derved afholdelse af disse omkostninger. Som dis-

kuteret, kommer omkostningerne til at repræsentere en værdi (goodwill), hvilket objektivt ikke 

synes rigtigt. Når levetiden af goodwill efter ÅRL vurderes, vurderes det således indirekte, over 

hvor lang tid transaktionsomkostningerne forventes at blive forbrugt og driftsført. Omkostninger 

til eksempelvis advokat i forbindelse med købet, vil derfor, i stedet for at blive omkostningsført 

straks, blive omkostningsført løbende over en flerårig periode.  

Modsat ÅRL vil transaktionsomkostninger og omstruktureringsomkostninger efter IFRS blive re-

sultatført i takt med deres afholdelse.  

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det fra et værdimæssigt synspunkt er korrekt eller 

ej, at der efter IFRS blev indregnet flere separate, immaterielle aktiver, hvorved goodwill antog en 

mindre værdi sammenlignet med ÅRL. Ved de efterfølgende nedskrivningstests medfører det, at 

de separerede aktiver skal vurderes som en samlet enhed, da de ikke kan genere pengestrømme 

alene. Idet goodwill er det første aktiv i en CGU, som nedskrives, kan det indebære, at værdien 

justeres for meget, da korrektionen i stedet burde være pålagt andre aktiver150.  

En konsekvens ved afskrivning af goodwill er, at regnskabsaflæggeren, modsat ved nedskrivnings-

tests, ikke løbende påkræves stillingtagen til værdien og de foretagne skøn. Dette må antages, at 

kunne øge risikoen for, at den indregnede goodwill ikke er korrekt. Ved brug af IFRS opnår regn-

skabsaflæggeren større mulighed for løbende at vurdere og eventuelt korrigere værdien til den 

korrekte, hvilket er fordelagtigt for regnskabsbrugeren.    

Selvom afskrivning af goodwill kan give en ukorrekt værdi, er risikoen for optimistiske værdisæt-

ninger mindre. Målet om et retvisende billede opretholdes derved ikke, men regnskabsaflæggeren 

opnår formentligt et mere sikkert, om end konservativt, billede af virksomheden.  

I begge praksisser mangler forholdet omkring overgangen fra opkøbt goodwill til internt oparbej-

det goodwill i reglerne til værdikorrektion. Hvis det skal sammenholdes, hvilken af de to praksis-

ser, der bedst efterkommer ændringen af karakteren af goodwill, da følger ÅRL bedst. Metoden 

medtager dog kun elementet indirekte, da det ikke indgår som en tiltænkt handling for afskrivnin-

gen. Ikke desto mindre vil de systematiske afskrivninger formentligt bedst afspejle overgangen, 

                                                           
149 KPMG (2013), s. 173. 
150 Fedders, Jan og Henrik Steffensen (2012), s. 714. 
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idet goodwill kan vedholdes i balancen i en længere periode evigt efter IFRS, hvilket er modstrid-

ende ift., at internt oparbejdet goodwill ikke må aktiveres151. 

Grundet de problemstillinger, der følger ved nedskrivning af goodwill, er det diskutabelt, om det 

ikke i et højere omfang bør være muligt at indregne internt oparbejdet goodwill i balancen. Meto-

den til nedskrivning baseres på subjektive skøn, hvilket ligeledes ville være tilfældet ved indreg-

ning af internt oparbejdet goodwill. Som følge heraf kan der stilles spørgsmålstegn ved, om ned-

skrivningstests ikke rummer samme risiko, som vil foreligge ved værdiestimering af internt opar-

bejdet goodwill. Det virker ikke plausibelt, at praksissen vil tillades efter ÅRL grundet den mang-

lende pålidelighed ved skøn, men da IFRS allerede rummer usikkerheden, kan det tænkes som 

rationelt, hvis værdien kan godtgøres. Hvis IFRS-standarderne følges systematisk og konsekvent, 

således at aktiveringen bliver pålidelig, vil indregningen ligefrem være favorabel for virksomhe-

den samt dennes regnskabsbruger. Dette skyldes den yderligere information, som regnskabsbru-

geren vil få omkring virksomhedens evne til at opnå værdi på baggrund af interne forhold. Infor-

mationen er bl.a. central for regnskabsbrugerens mulighed for at bedømme virksomhedens ledel-

se. 

Generelt kan det siges, at nedskrivningstest som værdireguleringsmetode øger sandsynligheden 

for, at regnskabsaflæggeren foretager korrekte værdikorrektioner. Metoden giver friere rammer 

til at regulere den indregnede goodwill til den reelle værdi. Afskrivningsmetoden vil til sammen-

ligning bevirke, at regnskabsaflæggeren i mindre omfang laver dybdegående skøn af værdien, 

hvorved tilbøjeligheden kan blive, at sidste års praksis anvendes. Dertil følger diskussionen af, om 

lineære afskrivninger er et præsentabelt billede af et formodentligt fluktuerende værdifald. Ikke 

desto mindre følger risikoen for forkert eller manglende værdiforringelse efter IFRS, hvilket øger 

sandsynligheden for fejlagtige værdier. På trods af de følger, der eksisterer ved afskrivning, mind-

skes problematikken ved optimistiske værdisætninger.  

13.5.3 Værdireguleringsmetodernes anvendelighed 

Det eksterne regnskabs funktion er primært at præsentere en virksomheds finansielle status, og 

da dette danner grundlag for interessenternes finansielle beslutninger, skal det være så tilnær-

melsesvist korrekt som muligt, herunder udvise et retvisende billede. Grundet de forskelligheder, 

der er ved værdiregulering af goodwill efter ÅRL og IFRS, er det diskutabelt, hvilken metode der 

giver det mest retvisende billede. Virksomheder er forskellige, både i aktiviteter og finansielle 
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aspekter, hvorved nogle virksomheder formentligt kan være bedre egnet til at anvende den ene 

værdiregulering fremfor den anden. Ikke desto mindre er anvendeligheden af de to metoder et 

vigtigt element for, at goodwill værdireguleres passende. Anvendeligheden vurderes efter, hvilke 

risici og usikkerheder, som følger ved brugen af metoden, samt hvor let regnskabsaflæggeren har 

ved at mindske disse risici.  

Der er flere forhold, som skal inkluderes ved en diskussion af, hvilken værdireguleringsmetode, 

der ud fra et anvendeligheds-perspektiv, bedst afspejler goodwills værdifald. Forholdende omfat-

ter: 

 Kompleksiteten i brugen af metoden 

 Omfanget af subjektive vurderinger 

 Fravigelighed af metoden 

Sammenlignet med systematiske afskrivninger efter ÅRL, er nedskrivningstest efter IFRS omfat-

tende for regnskabsaflæggerne. Hvis man sammenholder kompleksiteten i anvendelen af de to 

metoder, er der ingen tvivl om, at systematiske afskrivninger af goodwill er en væsentligt lettere 

metode at udføre i praksis fremfor nedskrivningstest. Hvor nedskrivningstest sætter krav til ind-

gående viden om virksomheden og dens branche m.m. samt til analyse heraf, er afskrivningsme-

toden lettere tilgængelig for regnskabsaflæggeren. Den væsentligste årsag hertil er de subjektive 

vurderinger, som er mere omfangsrige ved nedskrivningstest.  

I takt med en øget kompleksitet i anvendelsen af metoden følger desuden et korresponderende 

ressourcebehov. Særligt mængden af subjektive vurderinger giver anledning til øget behov for 

ekstern assistance, hvilket er omkostningsfuldt. Derudover sættes der større krav til anvendte 

regnskabssystemer, der skal kunne trække detaljerede data til fastsættelse af budgetestimater 

m.v. Valg af regnskabspraksis tages i høj grad ud fra et omkostningsperspektiv, hvor brugen af 

IFRS vil bevirke et øget ressourceforbrug.  

Ved subjektive vurderinger følger flere problematikker, deriblandt sandsynligheden for potentiel-

le fejlagtige vurderinger. De potentielle fejlkomponenter ved afskrivning er som tidligere beskre-

vet estimering af levetid samt valg af afskrivningsmetode. Begge kan potentielt give et fejlagtigt 

udslag i værdien af goodwill. Der er som nævnt sat et loft over, hvor lang levetid goodwill må 

estimeres til at have. Dertil vil værdien, ligegyldigt hvad, anløbe 0 kr. ved endt levetid.  
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Rammerne ved afskrivning er fastere, hvilket giver mindre chance for optimistiske værdisætnin-

ger. Endvidere er det lettere at gøre brug af sammenlignelige virksomheders praksis, eller tage 

udgangspunkt i disse, når levetid og model skal fastsættes.  

Nedskrivningstest, herunder DCF-modellen, indeholder flere mulige fejlkomponenter, der indvir-

ker på goodwill. Eksempelvis fastlæggelse af diskonteringsrente samt fortolkning og værdifast-

læggelse af eksterne og interne forhold. Estimeringen af disse komponenter baseres navnlig på 

brancheviden samt en analytisk tilgang, og beregningen er derfor besværliggjort ved, at det ikke 

er muligt at følge eller søge inspiration fra sammenlignelige virksomheder. Det skyldes manglende 

adgang til anvendte nøgletal. Idet DCF-modellen bygger på budgetestimater, kan en yderligere 

konsekvens være, at regnskabsaflæggeren fastsætter et positivt budget, for at undgå en konflikt 

med virksomhedens ledelse, der må forventes at ønske gode fremtidige resultater. 

Udover kompleksiteten i anvendelsen af metoden, skal regnskabsaflæggeren ligeledes være i 

stand til at vurdere, hvornår der foreligger et nedskrivningsbehov af goodwill. Ovenstående for-

hold kan afstedkomme, at virksomheder bliver nød til at gøre brug af ekstern assistance ved udfø-

relsen af nedskrivningstest, hvilket er omkostningsfuldt. 

Risikoen ved nedskrivningstest følger også ved ÅRL som praksis, da det kan blive nødvendigt at 

udføre en nedskrivningstest, hvis de foretagne afskrivninger ikke er dækkende for et værdifald. 

Det er dog sjældent forekomne i praksis, at der nedskrives på goodwill efter ÅRL, idet de systema-

tiske afskrivninger successivt reducerer værdien årligt152.   

Modsvaret til argumentet, om ulemper ved høj kompleksitet ved anvendelsen af nedskrivnings-

test, er, at regnskabsaflæggeren i større omfang skal tage stilling til værdien af goodwill. Som følge 

heraf vil bevågenheden omkring værdifald øges, da regnskabsaflæggeren pålægges et ansvar om 

at foretage vurderinger af værdiens korrekthed. Her er det diskutabelt, om den standardiserede 

afskrivningsmetode kan lægge op til, at regnskabsaflæggeren anvender metoden som ”sovepude”. 

Til eksempel kan det tænkes, at der ved afskrivning vælges en lettere tilgang, hvor regnskabsaf-

læggeren begrunder sine valg i andre virksomheders valg i stedet for selv at tage stilling til værdi-

en. Det kan være tilfældet ved estimering af levetid, hvor det kan være en nem løsning at sam-

menholde sin virksomhed med sammenlignelige i branchen og ud fra deres valg af levetid fastsæt-

te sin.  
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Problematikken ved omfanget af nedskrivningstest afstedkommer, at flere virksomheder fravæl-

ger IFRS som regnskabspraksis. Det anerkendes i IAS 36, at gennemførelse af en nedskrivnings-

test er omfattende, og det er af den grund blevet gjort muligt, iht. IAS 36.99, at undgå at foretage 

en komplet beregning til nedskrivningstest, hvis beregningen ved den foregående nedskrivnings-

test viste, at genindvindingsværdien oversteg den regnskabsmæssige værdi betydeligt, jf. afsnit 

10.2. Dertil skal det kunne godtgøres, at der ikke i mellemtiden har været omstændigheder, som 

giver belæg for en ny nedskrivningstest153. Konsekvensen af bestemmelsen er, at virksomheder 

kan undgå at foretage nedskrivningstest. Hvis der eksempelvis er mindre indikationer på et vær-

difald, kan der være en tendens til, at virksomheder anlægger regnskabet ud fra tidligere vurde-

ringer, dette for at undgå en omfattende revurdering.  

Fravigeligheden ved nedskrivningstest styrker argumentet for systematiske afskrivninger, da 

regnskabsaflæggeren kun med få undtagelser kan fravige en årlig værdiregulering. Den væsentlig-

ste årsag til fravigelse af afskrivning er, hvis goodwills levetid sættes for høj. Som tidligere nævnt 

vil risikoen herved ”kun” bevirke, at afskrivningsperioden strækker sig over flere år, modsat IFRS 

hvor værdien i teorien kan eksistere evigt. Hvis det var sikkert, at der efter IFRS blev nedskrevet 

ved behov, og at nedskrivningen af goodwill var korrekt, ville værdiregulering ved brug af ned-

skrivningstest være at foretrække for regnskabsbrugen.  

Anvendeligheden ved afskrivning omfatter ligeledes forudsigeligheden i metoden, hvilket gør, at 

regnskabsaflæggeren lettere bliver i stand til at planlægge effekten af afskrivningen i fremtidige 

resultater. Som tidligere beskrevet er dette ikke tilfældet ved nedskrivning, der, hvis lovgivningen 

følges, ofte forekommer, når resultatet kan have svært ved at bære det.  

På baggrund af ovenstående kan der godtgøres for afskrivning som værdireguleringsmetode, hvis 

målet for valg af metode er højst mulig anvendelighed af metoden. Metoden er utvivlsomt mindst 

kompleks at anvende i praksis, hvilket primært skyldes mindre krav til subjektive vurderinger. 
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14 Konklusion 

I denne afhandling er det blevet undersøgt, hvilke implikationer IFRS og ÅRL har på opgørelsen af 

goodwill i forbindelse med virksomhedsovertagelser samt ved den efterfølgende værdiregulering. 

Til at besvare problemformuleringen blev afhandlingen inddelt i to dele, hvoraf den første om-

handlede opgørelsen af goodwill, herunder brugen af overtagelsesmetoden, og den anden om-

handlede den efterfølgende værdiregulering af goodwill. Afhandlingens fokus var, hvordan regn-

skabsaflæggerens arbejde påvirkes af de to regnskabspraksissers regnskabsmæssige behandling 

af goodwill samt hvilke fordele og ulemper praksisserne rejser. 

Goodwill opstår som led i en virksomhedserhvervelse, hvor køberen afgiver en merpris for den 

sælgende virksomheds aktiver og forpligtelser. Merprisen kan bl.a. skyldes opnåelse af synergier, 

erhvervelse af et brand eller andre former for immaterielle aktiver, som ikke tillades aktiveret i 

balancen, med mindre de er indgået som led i en virksomhedsovertagelse. Man skelner mellem 

internt oparbejdet goodwill og koncern goodwill, hvoraf koncern goodwill er den behandlede type 

i afhandlingen.     

Overtagelsesmetoden anvendes til at opgøre erhvervet goodwill. Metoden består af fem faser: 1) 

Identifikation af køber og sælger, 2) Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet, 3) Opgørelsen af kost-

pris, 4) Opgørelse af værdien af identificerbare aktiver og forpligtelser samt 5) Opgørelse af good-

will.  

Værdien af goodwill beregnes ved at trække nettoaktivernes dagsværdi fra kostprisen. Grundet 

IFRS og ÅRL´s forskellige indregningskriterier kan goodwill antage uens værdier afhængig af 

praksis. De væsentligste forskelle ved praksissernes indregningskriterier omfatter indregning af: 

 Immaterielle aktiver 

 Forpligtelser 

Både ÅRL og IFRS kræver, at immaterielle aktiver skal indfri kravet for et immaterielt aktiv, før-

end det kan indregnes i balancen. Det indebærer, at aktivet skal være separerbart eller baseret på 

en kontraktlig rettighed. Efter ÅRL skal det immaterielle aktiv endvidere opfylde kriterierne for et 

aktiv, hvilket indebærer, at aktivets værdi skal kunne måles pålideligt og at der skal være mere 

end 50 % sandsynlighed for, at det tilfører den erhvervende virksomhed fremtidige økonomiske 

fordele. IFRS antager, at det sidste kriterie er opfyldt, når det immaterielle aktiv indgår i en han-

del. Dertil behøver værdien ikke at kunne måles pålideligt, blot indregningen følger sandsynlighe-
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den for udfaldet af fordelen. Udover indregningskriteriernes forskelle, må de immaterielle aktiver 

ikke opskrives til dagsværdi efter ÅRL, hvilket tillades efter IFRS.   

ÅRL er forholdsvis striks med indregning af immaterielle aktiver. Dette skyldes, at regnskabs-

praksissen følger generalklausulen ”Et retvisende billede”, hvor optimistiske indregninger forsø-

ges undgået. Grundet kompleksiteten i værdiansættelsen af immaterielle aktiver, tillades disse 

kun indregnet, hvis værdien med stor sikkerhed kan opgøres pålideligt.  

Ved indregning af forpligtelser er der tre elementer, som skiller praksissernes i deres indreg-

ningskriterier; Eventualforpligtelser samt transaktions- og omstruktureringsomkostninger.  

IFRS tillader kun indregning af eventualforpligtelser. Den indregnede værdi af forpligtelsen opgø-

res efter sandsynligheden for udfaldet. Grundet usikkerheden ved denne værdiansættelsesmeto-

de, tillader ÅRL ikke indregning af eventualforpligtelser, men tillader derimod indregning af 

transaktions- og omstruktureringsomkostninger. Transaktionsomkostningerne medtages i kost-

prisen, hvorved kostprisen omfatter alle omkostninger som køber pålægges i forbindelse med 

erhvervelsen. Omstruktureringsomkostninger indregnes efter ÅRL i overtagelsesbalancen. Hvis 

omstruktureringsomkostningen eksisterede i den sælgende virksomhed på overtagelsestidspunk-

tet tillader IFRS indregning heraf.  

Årsagen til, at ÅRL medtager transaktions- og omstruktureringsomkostninger, er, at overtagelses-

balancen skal repræsentere køberens værdimæssige syn på den konsoliderede virksomhed. Der-

imod ønsker IFRS, at overtagelsesbalancen skal angive en sammensmeltning af to virksomheder, 

som hvis disse fortsatte i selvstændig drift. Omkostninger opstået som følge af virksomhedssam-

menslutningen, medtages derfor ikke. 

Udover forskellighederne ved indregningskriterierne af aktiver og forpligtelser, behandles over-

tagelsesmetodens fase 1) identifikationen af køber og sælger, forskelligt af de to praksisser. Hvor 

ÅRL identificerer de to parter ud fra, hvem der juridisk overtager, bestemmes dette iht. IFRS efter, 

hvem der opnår kontrol, besidder den højeste dagsværdi eller hvis ledelse bliver dominerende i 

den forenede virksomhed. Set ud fra ÅRL medfører det, at der efter IFRS kan opstå omvendte 

overtagelser.    

De beskrevne uligheder bevirker, at goodwill kan antage forskellige værdier afhængig af anvendt 

regnskabspraksis. I afhandlingen blev der opstillet to eksempler på ovenstående forhold. Eksem-

plerne viste, at der i yderste konsekvens kan være markant forskel på værdien, da goodwill blev 

opgjort til 1.650.000 kr. efter ÅRL, men derimod kun antog 200.000 kr. efter IFRS.  
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Problematikken i regnskabspraksissernes opgørelse af goodwill er fra regnskabsaflæggerens 

synspunkt bl.a. antallet af subjektive vurderinger. Dette gælder særligt ved værdiansættelse af 

immaterielle aktiver, hvor DCF-modellen primært anvendes. De fremtidige pengestrømme, som 

bruges i DCF-modellen, udgøres af budgetestimater og diskonteringsfaktoren ansættes ud fra 

skøn. Estimering af disse værdier indebærer stor risiko for fejlagtige indregninger og sætter der-

for store krav til regnskabsaflæggeren, heriblandt dennes forståelse og tolkning af praksis. Som 

følge af, at der efter IFRS indregnes flere separate, immaterielle aktiver øges sandsynligheden for, 

at regnskabet er fejlbehæftet med ukorrekte værdiansættelser. En potentiel, forkert værdisætning 

influerer ikke kun på det enkelte aktiv, men også på værdien af den opgjorte goodwill. 

Udover ovenstående problematik blev det i afhandlingen diskuteret, hvorvidt indregning af for-

pligtelserne var retvisende eller ej. Diskussionen omhandlede navnlig indregning af eventualfor-

pligtelser efter IFRS, der ligesom for aktiverne, baseres på skøn. Konsekvensen heraf er, at regn-

skabsaflæggeren kan bedømme forkert, hvorved balancen enten bliver for positiv eller negativ ift. 

de fremtidige hændelser. Ved ÅRL godtgøres der for den manglede indregning af eventualforplig-

telser ved oplysning herom. Regnskabsbrugeren kommer derved ikke til at mangle informationen. 

Regnskabspraksissernes forskellige indregningskriterier påvirker fastsættelsen af værdien af 

goodwill under og efter overtagelsen. Forskellene indebærer usammenlignelige overtagelsesba-

lancer, idet den opgjorte goodwill danner værdigrundlag for de efterfølgende værdireguleringer. 

Den aktiverede goodwill i overtagelsesbalancen influerer således på balancens udseende de efter-

følgende år. Denne problematik er ikke enestående, idet praksisserne ligeledes værdiregulerer 

uens.  

Iht. ÅRL værdireguleres goodwill ved årlig, systematisk afskrivning. Til dette estimeres goodwills 

levetid ud fra den periode, hvor aktivet anvendes. Levetiden kan maksimalt sættes til 20 år, men 

kan dog fraviges ved særlige forhold. Hvis levetiden fastsættes til mere end fem år, skal noterne 

indeholde en årsag hertil. Goodwill afskrives årligt over levetiden enten ved brug af den lineære, 

degressive eller progressive metode, hvor den lineære er mest anvendt i praksis.  

Såfremt der er behov for yderligere værdikorrektion, kræver ÅRL, at goodwill nedskrives til gen-

indvindingsværdien. Nedskrivningen kan tilbageføres, hvis de omstændigheder, som lå til grund 

for nedskrivningen, ikke længere eksisterer samt var uden for virksomhedens kontrol. 

IFRS tillader derimod ikke afskrivning af goodwill, men kræver, at aktivet årligt testes for ned-

skrivningsbehov. Nedskrivningstesten skal foretages uanset, om der er indikationer på værdifald 
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eller ej. Modsat ÅRL kan der efter IFRS nedskrives til under genindvindingsværdien, og tilbagefør-

sel af nedskrivning tillades ikke.  

Praksissernes forskellige samt diskutable værdireguleringsmetoder gav anledning til en diskussi-

on. Diskussionen omhandlede hovedsageligt metodernes grad af subjektive vurderinger.  

Ved afskrivning efter ÅRL foretages to subjektive vurderinger, der influerer på værdien af good-

will: Fastlæggelse af levetid og valg af afskrivningsmetode. Problematikken ved vurderingerne 

grunder i, om disse foretages, således at afskrivningsmønstret afspejler et retvisende værdifald af 

goodwill. Herudover følger problematikken i, om afskrivning er passende til at afspejle værdifal-

det, eller om metodens indretning er for simpel. Idet afskrivning foretaget systematisk mangler 

metoden at tage højde for, at goodwills værdifald formentligt er fluktuerende. ÅRL anvender af-

skrivning som sikkerhed for, at værdiregulering foretages. Ikke desto mindre bevirker de faste 

afskrivninger, at værdien ikke korrigeres til den reelle værdi, men blot korrigeres af sikkerheds-

mæssige årsager. Navnlig grundet aktivets sammensætning virker den indirekte antagelse om et 

systematisk værdifald urigtig. 

IFRS stiller krav til, at regnskabsaflæggeren som minimum én gang årligt skal tage stilling til den 

indregnede værdi, og på baggrund af grundige analyser vurdere, om den skal korrigeres. Hvis der 

således vurderes ud fra, hvilken regnskabspraksis som bedst afspejler et værdifald af goodwill i 

praksis, da må IFRS konkluderes at gøre dette bedst.  

Konsekvensen ved brugen af IFRS er imidlertid, at det i princippet er muligt at udskyde en ned-

skrivning. Da nedskrivningen føres i resultatopgørelsen, belastes nettoresultatet, og en udskydel-

se heraf kan af den årsag være fordelagtig. Det kan fremme, at nedskrivningsbehov ikke efter-

kommes.  

Der er fordele og ulemper ved ovenstående forhold. Bl.a. giver de systematiske afskrivninger mu-

lighed for, at regnskabsaflæggeren lettere kan udarbejde budgetter m.m. Ved nedskrivning er det 

sværere for regnskabsaflæggeren at ”planlægge” sig ud af nedskrivning, hvorfor regnskabsaflæg-

geren kan risikere, at der pludseligt opstår et markant nedskrivningsbehov, som nettoresultatet 

ikke kan bære. Ud over denne problematik er nedskrivningstests omfattede. Til udførsel af testen 

kræves stor indsigt i de eksterne og interne forhold, der indvirker på værdien af goodwill. Dertil 

skal regnskabsaflæggeren være i stand til at analysere forholdene og konvertere dem til brugbare 

tal i eksempelvis DCF-modellen. Modellen grunder dermed i subjektive skøn, hvilket øger risikoen 

for fejlestimering. Subjektive skøn kan bevirke, at der nedskrives til en forkert værdi eller at et 

nedskrivningsbehov ikke efterkommes. Modellens usikkerhed øger kravene til noteapparatet, 
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som bliver omfangsrigt efter IFRS. På grund af den omfattende værdireguleringsmetode samt et 

omfattende noteapparat øges ressourcebehovet, både interne og eksterne. IFRS kan derved blive 

en bekostelig praksis at anvende.  

Ved vurdering af anvendeligheden af værdireguleringsmetoder, kan det konkluderes, at ÅRL er 

simplest at anvende i praksis. Foranlediget af dette rummer metoden en mindre risiko for at blive 

fejlagtig benyttet. I tilfælde af, at nedskrivningstesten anvendes korrekt efter IFRS, må det kon-

kluderes, at denne model bedre afspejler den reelle værdi af goodwill. Grundet IFRS´s højere 

kompleksitet, indebærer den dog en større risiko for fejl, hvorfor afskrivning efter ÅRL synes bed-

re i praksis.   

Begge praksisser er tvivlsomme i deres værdikorrektion, og som følge heraf vil regnskaberne altid 

bære en risiko for fejl. Af den årsag er det svært at konkludere, hvilken praksis der ud fra dennes 

opgørelse og værdiregulering giver den mest retvisende værdi af goodwill. Overordnet må det 

konkluderes, at den mest retvisende værdi bl.a. opnås ved, at værdireguleringsmetoden er anven-

delig i praksis for regnskabsaflæggeren, da det minimerer risikoen for fejlestimering.  

Ved opgørelsen af goodwill var de primære forskelle og problematikker ved praksisserne, identi-

ficeringen af immaterielle aktiver og forpligtelser. Hvor IFRS´s lempeligere tilgang indebar øget 

risiko for optimistiske værdisætninger, herunder særligt af immaterielle aktiver, var tendensen 

efter ÅRL, at flere immaterielle aktiver ikke blev aktiveret eller blev samlet i værdien af goodwill, 

hvorved værdien af goodwill blev væsentligt højere efter ÅRL.  

Det kan konkluderes, at ÅRL og IFRS på meget forskellig vis påvirker opgørelsen og den efterføl-

gende værdiregulering af goodwill. Som følge af, at det i Danmark er tilladt for virksomheder i 

klasse A, B og C at vælge, hvilken praksis de ønsker at benytte, var det relevant at undersøge, 

hvordan deres regnskabsmæssige behandling af goodwill adskiller sig fra hinanden, deriblandt 

hvordan de påvirker regnskabsaflæggeren arbejde med goodwill.  

Praksissernes forskelligheder omfatter navnlig indregningskriterierne ved opgørelsen samt me-

toderne til den efterfølgende værdiregulering af goodwill. Begge praksisser indebærer flere pro-

blematikker for regnskabsaflæggeren. Den overvejende problematik er antallet af subjektive vur-

deringer, hvortil der i afhandlingen blev fokuseret på, hvilken regnskabspraksis som indebærer 

flest potentielle risici – og derved størst sandsynlighed for fejlagtige indregninger. Som følge af 

kompleksiteten ved anvendelsen af IFRS, må det konstateres, at denne praksis er mest omfattende 

og bekostelig at anvende i praksis. Dette er netop årsagen til, at IFRS ofte fravælges i praksis.   
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16 Bilag 1 

  

t.kr. Aktiver Passiver

Patentrettighed 1.200 Egenkapital 10.100

Ejendom 10.000 Gæld 7.100

Maskiner 2.700 Kreditorer 400

Varebeholdninger 3.000

Debitorer 500

Likvide beholdninger 200

Aktiver i alt 17.600 Passiver i alt 17.600

Kilde: Egen tilvirkning

Balance for Virksomhed Y
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17 Bilag 2 

t.kr. Aktiver Passiver

Debitorer 1.800 Egenkapital 21.400

Varebeholdninger 3.600 Kreditorer 2.300

Ejendom 18.900 Gæld 13.800

Maskiner 6.200

Likvide beholdninger  7.000

Aktiver i alt  37.500 Passiver i alt  37.500

Kilde: Egen tilvirkning

Balance for Virksomhed X


