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Executive summary 

The financial crisis has made it difficult for companies to predict the future and thus make 

informed budgets and estimate the expected future cash flows and the discount rate. It means 

that there has been more focus on the definition of key assumptions and the presentation as users 

of financial statements is in greater need of realistic accounting information. 

Derived from the above we will examine how to explain the development in goodwill in the period 

2008-2014 and how realistic the used key assumptions for the impairment test is. 

We have chosen to answer these questions based on a series of questions regarding accounting 

paradigms impact on intangible assets. How do we define goodwill, how goodwill is accounted for, 

what assumptions is the impairment test of goodwill based on, whether there is a relation 

between operating profit and goodwill and the consistency between the development in goodwill 

a macroeconomic cycles.    

Due to limited space, due to formalities, we have chosen to limit ourselves to three companies 

selected from some specified requirements. The companies are G4S, Carlsberg and DSV. We have 

based our analysis and conclusion on these three companies. 

Through our analysis, we have concluded that there is not a clear connection between 

macroeconomic cycles and goodwill, though we have shown a tendency for that the trend in real 

GDP growth and inflation have contributed to the development in goodwill. The assumption used 

for impairment testing of goodwill seems to be realistic but there are many parameters, which the 

companies can easily change, so that they can influence the outcome of the impairment test. For 

this thesis, are the assumptions that immediately stand out, the one-year budget period for DSV 

and the growth rate for G4S, which was higher than the long-term nominal growth.  DSV has no 

impairment of goodwill in the period analyzed, and neither the sensitivity analysis nor the interim 

report for H1 2015 shows sign of need for impairment. G4S shows great sensitivity in their 

sensitivity analysis, and performs impairment of goodwill in the interim report for H1 2015, which 

may question the assumption, especially if the growth rate has been realistic in the annual report 

2014. 
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1. Indledning 

I Amerika var væksten i økonomien nedsat på grund af subprime-krisen i 2007, forløberen til 

finanskrisen. I 2008 begyndte 

huspriserne herhjemme at falde, 

hvormed forbrugerne begyndte at 

holde igen med forbruget. 

Finanskrisen ramte for alvor Danmark 

i efteråret 2008. Faldende eksport og 

forbrug ramte de danske selskaber 

hårdt, og i 2009 oplevede Danmark 

det største fald i BNP siden 2. 

Verdenskrig1. 

Faldende aktiekurser var endnu en konsekvens af finanskrisen, se 

tabel 2, og i 2008 skete der et meget kraftigt fald. I 2011 faldt 

aktierne igen meget efter en periode, hvor aktierne igen var 

steget. Dette var begyndelsen på anden del af finanskrisen, se 

tabel 2. 

Aktiekurserne er stigende efter 2011, se tabel 3, hvilket indikerer 

en forbedring i den danske økonomi. Dette kan også ses af 

væksten i BNP, der har været stigende siden 2012, se tabel 1. 

Danmarks 

vækst i 

BNP er dog stadig ikke over 2 %, hvormed 

Danmark stadig er i en lavkonjunktur. Danmark 

har nu været i en lavkonjunktur i små syv år, 

hvilket har betydet rekordmange konkurser. I 

2010 måtte 6461 selskaber dreje nøglen om2, 

og det har generelt været en meget hård 

                                                             
1 http://ioa1.systime.dk/index.php?id=180#c190  
2 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1600  

http://ioa1.systime.dk/index.php?id=180#c190
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1600
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periode for danske selskaber.  

Foreningen for godkendte revisorer, FSR, har lavet en survey blandt danske revisorer, og her svarer 36 

%, at finanskrisen har medført større forsigtighed hos selskaberne, når de foretager værdiansættelser. 

Til trods for dette oplever 35 % af revisorerne, at de har haft flere uenigheder med selskaberne 

omkring værdiansættelser og har måttet afgive forbehold grundet uenighed med selskabets ledelse 

om værdiansættelse3. 

Årsagen kan eventuelt findes i, at bankerne siden finanskrisens indtræden er blevet mere fokuserede 

på nøgletal, og at det generelt er blevet sværere at optage lån. Samtidig giver god soliditet og nøgletal 

adgang til bedre lånevilkår, hvorfor det ligger selskaberne meget på sinde at have pålidelige og gode 

nøgletal. Dette kan være incitament til, at selskaber, der er lidt pressede, opskriver værdierne eller 

undlader at nedskrive.  

Den alvorlige finansielle krise samt bankernes fokus på nøgletal har medført et skærpet fokus på 

regnskabspraksis på de områder, hvor vurderinger og regnskabsmæssige skøn danner grundlag for 

indregning og måling. Der er især skabt opmærksomhed omkring goodwill og immaterielle aktiver med 

uendelig brugstid, hvor den internationale regnskabsstandard IAS 36 ”værdiforringelse af aktiver” er 

gældende. Ifølge IAS 36, skal der ske en årlig nedskrivningstest, uanset om der er indikationer på 

værdifald, på goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid.  

Nedskrivningstesten er i det store hele baseret på skøn og subjektive forudsætninger. Finanskrisen har 

gjort det sværere for selskaberne at spå om fremtiden og dermed lave velbegrundede budgetter, 

forventede fremtidige pengestrømme og estimere diskonteringsfaktoren. Det har bevirket, at der er 

kommet større fokus på fastlæggelsen af de grundlæggende forudsætninger og præsentationen, da 

regnskabsbrugerne i højere grad har behov for velbegrundet og realistisk regnskabsinformation.   

 

  

                                                             
3 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Finanskrisen-har-
medfort-storre-omhyggelighed-og-forsigtighed  

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Finanskrisen-har-medfort-storre-omhyggelighed-og-forsigtighed
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser-2014/Finanskrisen-har-medfort-storre-omhyggelighed-og-forsigtighed
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1.1. Problemformulering  

Afledt af ovenstående indledning og problemsøgning vil vi analysere og konkludere på følgende 

hovedproblemstilling: 

Vores hovedproblem analyseres og besvares ud fra nedenstående delspørgsmål, der skal sikre en 

grundig og detaljeret besvarelse. 

 Hvordan påvirker regnskabsparadigmerne immaterielle aktiver/goodwill? 

 Hvad er goodwill, og hvordan behandles det regnskabsmæssigt? 

 Hvilke forudsætninger bygger nedskrivningstests af goodwill på? 

 Er der sammenhæng mellem resultat af primærdrift og goodwill? 

 Er der sammenhæng mellem udviklingen i goodwill i udvalgte selskaber i perioden 2008 til 

2014 og de samfundsøkonomiske konjunkturer? 

 

1.2. Afgrænsning 

Vi vil i opgaven udelukkende beskæftige os med goodwill vedrørende virksomhedssammenslutninger. 

Årsagen er, ifølge IFRS, at det er den eneste måde, hvorpå goodwill kan indregnes i årsregnskabet. 

Vi afgrænser os fra en uddybende gennemgang af IASB’s begrebsramme samt fra at gennemgå 

definitioner af elementerne i årsrapporten samt deres indregning og måling, da vi vurderer det 

irrelevant for vores problemstilling. Baggrunden for denne vurdering er dels grundet begrænsede 

ressourcer samt at vi ønsker at beskrive udviklingen i nedskrivninger på goodwill og de tilhørende 

forklaringer og forudsætningerne for nedskrivningstests. 

Vi foretager en beskrivelse af elementerne, som indgår i goodwill, og dermed anvendes den generelle 

definition af immaterielle aktiver i IAS 38.  Vi afgrænser os dog fra en yderligere gennemgang af IAS 38, 

da vi kun beskæftiger os med goodwill og ikke immaterielle aktiver generelt.  

”Hvordan kan udviklingen i goodwill i perioden 2008 til 2014, for udvalgte 

selskaber, forklares, og hvor realistiske er de anvendte forudsætninger til 

nedskrivningstest af goodwill?” 
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Vi afgrænser os ydermere fra at behandle området vedrørende virksomhedssammenslutninger efter 

IFRS 3. Vi anvender definitionen af goodwill samt allokering af goodwill til pengestrømsfrembringende 

enheder fra IFRS 3, men en egentlig behandling af virksomhedssammenslutningsperspektivet vil ikke 

blive inddraget. Årsagen til denne afgrænsning skal findes i begrænset omfang af opgaven, og at vi 

ønsker at analysere på nedskrivningerne og ikke på selve virksomhedssammenslutningerne, der har 

medført indregningen af goodwill.  

Afhandlingen afgrænses ligeledes fra en udtømmende gennemgang af oplysningskravene i IAS 36. 

Dette skyldes, at oplysningskravene er forholdsvist omfattende, og at det ikke er formålet med 

afhandlingen at vurdere, hvorvidt selskaberne lever op til disse krav. Relevante oplysningskrav vil 

selvfølgelig blive gennemgået.   

Vi vil i afhandlingen kun behandle IAS-reglerne, og ikke Årsregnskabsloven, eftersom vi beskæftiger os 

med børsnoterede selskaber.  

Oplysningskravene vil blive gennemgået i væsentligt omfang i afhandlingen, dog vil ikke alle 

oplysningskrav blive gennemgået, hvis de vurderes irrelevant i forhold til afhandlingen.   

De skattemæssige forhold vedrørende goodwill, herunder udskudt skat, vil ikke blive behandlet i 

afhandlingen. Ligeledes vil revisionsmæssige og juridiske aspekter ikke blive behandlet.  

Til opgørelse af kapitalværdien afgrænser vi os til DCF-modellen, samt en egenudviklet 

diskonteringsmodel.  

 

2. Metode 

Formålet med dette afsnit er at anskueliggøre afhandlingens struktur, undersøgelsesdesign samt 

metodiske overvejelser foretaget for at besvare problemformuleringen. Dette gøres for at sikre 

validiteten af konklusionerne. 

Afhandlingen anvender et realistisk perspektiv4, hvilket betyder, at vi så objektivt og neutralt som 

muligt beskriver og leverer forklaringer på de problemstillinger, der er gjort til genstand for vores 

undersøgelse.   

                                                             
4 Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, udgave 1, s. 19 
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2.1. Målgruppe, formål og bidrag til fagområde 

Afhandlingen henvender sig til personer med regnskabsmæssig interesse, såsom investorer, 

aktieanalytikere m.fl. Det er forudsat, at brugerne af denne afhandling har en grundlæggende 

forståelse for, hvordan en årsrapport læses og har et indgående kendskab til revision og regnskab. 

Ib Andersen opstiller i ”Den skinbarlige virkelighed” seks forskellige kategorier af formål: 

Formålet med vores afhandling er både af beskrivende og problemidentificerende karakter. Den del af 

afhandlingen, der omhandler udviklingen i goodwill, er af beskrivende karakter, hvorimod den del, der 

omhandler de anvendte forudsætninger til nedskrivningstest, er problemidentificerende.  

Formålet med afhandlingen er at se, om der er nogen sammenhæng mellem udviklingen i 

nedskrivninger på goodwill og de samfundsøkonomiske konjunkturer samt at se, om selskaberne 

foretager de efter IAS 36 krævede nedskrivningstest, om de anvender realistiske forudsætninger til 

disse nedskrivningstest og om selskaberne dermed overholder IAS 36.  

Det er vores hensigt at foretage en grundig analyse af de foretagne nedskrivningstest, se hvordan de 

samfundsøkonomiske konjunkturer påvirker disse, og hvordan selskaberne håndterer 

nedskrivningstestene. Vi ønsker at foretage en kvalitativ analyse af problemstillingen. 

 

2.2. Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet skal kortlægge, hvordan afhandlingens problemstilling skal undersøges, og 

sikre, at den indsamlede data kan anvendes entydigt og klart til besvarelsen af problemstillingen.  

Afhandlingen er behandlet ud fra en deduktiv tilgang, hvor vi vil anvende regnskabsmæssige principper 

og internationale standarder til at udlede en konklusion baseret på empiri fra selskabernes 

årsrapporter. Det vil sige, at vi fravælger den induktive tilgang. 

 Beskrivende 

 Eksplorative/problemidentificerende 

 Forstående 

 Forklarende 

 Problemløsende 

 Interventionsorienterende 
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2.2.1. Undersøgelsesenheder 

Formålet med denne afhandling er at se, om der er sammenhæng mellem selskabernes nedskrivning 

på goodwill og de samfundsøkonomiske konjunkturer samt at se, om de anvendte forudsætninger til 

nedskrivningstestene er realistiske og overholder kravene i IAS 36. Til dette formål vil et stort antal af 

undersøgelsesenheder (selskaber) give et mere retvisende og generelt billede. Vi har dog begrænsede 

ressourcer til vores rådighed til denne afhandling, og er underlagt retningslinjer for afhandlingen, og 

har derfor afgrænset os til at medtage få udvalgte selskaber. 

Valget er selskaber til vores analyse er foretaget ud fra nogle, af os, opstillede kriterier: 

1. Selskaberne skal være optaget på den danske børs, og skal ligge i C20 eller large CAP. 

Årsagen er, at børsnoterede selskaber skal følge de internationale regnskabsregler og dermed 

skal foretage nedskrivningstests af goodwill en gang årligt eller ved indikationer på 

værdiforringelse. Ydermere skal regnskaberne være offentligt tilgængelige.  

2. Selskaberne skal ligge i C20 eller large CAP både i 2008 og 2014. 

Årsagen er, at vi gerne vil se udviklingen fra 2008 til 2014, og derfor vil det være optimalt, hvis 

selskaberne opfylder kriterie 1 i hele perioden, hvilket forudsættes, hvis kravet er opfyldt både 

i 2008 og 2014. 

3. Selskaberne skal have en væsentlig post goodwill. Vi har opsat kriteriet, at selskaberne skal 

have min. 30 % goodwill i forhold til aktivmassen som gennemsnit af 2008 og 2014. Der er 

udarbejdet et skema, der ses i bilag 1.  

De udvalgte selskaber er: G4S A/S, Carlsberg A/S og DSV A/S. 

 

2.2.2. Casestudie 

Vi har valgt det multiple casestudie til vores afhandling.  

Et casestudie er en empirisk undersøgelse, der belyser et fænomen i det virkelige livs rammer, hvor 

grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori den indgår, ikke er indlysende, og hvor der 

er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af emnet5. 

Valget af det multiple casestudie frem for det single casestudie er begrundet med, at vi bl.a. ønsker at 

undersøge udviklingen i nedskrivningerne på goodwill over en periode. Udviklingen i nedskrivninger 

                                                             
5 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 118 
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vurderes ikke at kunne beskrives generelt ud fra et single casestudie, da der kan være mange 

selskabsspecifikke forhold, som gør sig gældende. Denne faktor er ligeledes gældende ved det multiple 

casestudie, men ved flere selskaber er de samfundsøkonomiske konjunkturer og effekter tydeligere. 

 

2.2.3. Dataindsamling 

Der er overordnet tre grupper, som dataindsamlingsteknikker kan inddeles i: 

 Kvantitativ / kvalitativ 

Kvantitativ metode er en undersøgelsesmetode hvor man frembringer talmateriale, som 

muliggør en efterfølgende analyse. Kvalitativ metode er derimod en undersøgelsesmetode, 

hvor man vælger at foretage interviews og efterfølgende fortolker interviewmaterialet. 

 Primær / sekundær 

Primær data er data, vi selv fremskaffer, det kan være i form af interviews, spørgeskema og 

lignende. Sekundær data er frembragt af andre, såsom litteratur, eksisterende surveys og 

lignende. 

 Stimuli / ikke-stimuli 

Stimuli data er fx ved et interview, hvor undersøgeren ikke stiller ledende spørgsmål. Ikke-

stimuli data er, som navnet siger, hvor der ikke foregår stimuli. 

Dataindsamling af primær og sekundær data sker ved anvendelse af kvantitative og kvalitative 

metoder, og for primær data kan det være stimuli eller ikke-stimuli data. Man kan med fordel anvende 

at kombinere undersøgelsesmetoderne med hinanden. Den kvantitative metode kan på den måde 

danne grundlag for at gennemføre den kvalitative metode. Primær og sekundær data vil blive belyst 

yderligere i afsnittet ”dataindsamling”. 

Afhandlingen anvender en kombination af kvantitative og kvalitative data. Dette skal sikre, at vi får 

lavet en opfølgning på kvantitative dataindsamlinger og derved får lavet en uafhængig og objektiv 

vurdering af vores problemstilling, som er udledt af analyser.   
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2.2.3.1. Primær data 

De primære data fremkommer via semistrukturerede interviews med analytikere og fagfolk, hvor vi 

har udarbejdet en interviewguide6, men vi stiller åbne spørgsmål og har mulighed for at spørge 

yderligere ind, hvis der fremkommer relevante emner, som ikke er i interviewguiden. Styrken ved 

denne interviewform er, at emnerne bliver belyst fra flere synsvinkler, men der er dog mulighed for 

fejlfortolkninger og misforståelser. 

Vi har kontaktet analytikere via mail og pr. telefon, og har ved manglende svar fulgt op på vores 

henvendelse inden for en uge.  

 

2.2.3.2. Sekundær data 

Sekundær data differens7 er data, andre har indhentet.  

Analysen af nedskrivningstestene og udviklingen i nedskrivninger på goodwill baseres på sekundære 

data i form af offentligt tilgængelige årsrapporter samt IASB’s standarder.  

Der anvendes også sekundære data i form af faglitteratur til den teoretiske del af opgaven 

omhandlende regnskabsparadigmer.  

Ydermere anvendes artikler, afhandlinger og andre undersøgelser til at belyse vores problemstilling. 

 

2.2.4. Databehandling 

En del af analysen i vores afhandling bygger på oplysninger fra selskabernes årsrapporter, hvor vi 

danner et overblik over data ud fra en enkelt variabel, såsom hvilke selskaber, der har nedskrevet på 

goodwill. Dette er den simpleste form for kvantitativ analyse og kaldes for univariant analyse8. 

Vi vil yderligere undersøge samvariation mellem variabler, f.eks. samvariation mellem goodwill og 

årets resultat. Dette er en bivariant analyse og analyserer sammenhænge mellem kvalitative data. 

Bivariante analyser udtrykkes ofte som statistisk samvariation9. Vi vil dog ikke anvende statistiske 

analyser i vores afhandling, men alene foretage vurderinger ud fra de fremkomne samvariationer. Da 

                                                             
6 Se bilag 18 - Interviewguide 
7
 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 151 

8 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 193 
9 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 193 
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vi alene foretager objektive vurderinger, så foretager vi en klyngeanalyse, hvor de relevante data 

sammenlignes på tværs af selskaberne. Der er tale om en klyngeanalyse, da selskaberne alle har den 

lighed, at de er i C20 indekset eller store CAP, men ellers adskiller sig fra hinanden10. 

Eftersom vi ikke foretager statiske analyser, kan vi kun konkludere på indikationer på sammenhænge 

og ikke på, om der er signifikante sammenhænge.  

 

2.3. Struktur 

 

Ramme 

Den rammebestemmende del indleder afhandlingen med at give læseren en god forståelse for de 

rammer, afhandlingen er skrevet under samt vores hovedproblem, som analysen belyser og 

konkluderer på.  

Teori 

Den teoretiske del beskæftiger sig med regnskabsparadigmer med fokus på goodwill og immaterielle 

anlægsaktiver.  

Regulering 

                                                             
10 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 194 

Ramme 

•Kapitel 1 - Indledning, problemformulering og afgrænsning 

•Kapitel 2 - Metode 
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•Kapitel 4 - Goodwill 

•Kapitel 5 - Nedskrivningstest 

•Kapitel 6 - Analysemodel 

Empiri 
•Kapitel 7-9 - Analyse af selskaber 

Konklusion 

•Kapitel 10 - Sammenfatning af analysens resultater 

•Kapitel 11 - Konklusion 
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Reguleringsdelen skal give læseren en forståelse af begrebet goodwill, samt de regnskabsmæssige krav 

til indregning og måling af goodwill.  

Herudover følger en gennemgang af reglerne ifølge IAS 36 for nedskrivningstest. Dette skal danne 

grundlag for forståelse af analysen og vurdering af, om selskaberne har opstillet realistiske 

forudsætninger til brug for nedskrivningstestene.   

På baggrund af ovenstående udarbejder vi en analysemodel, der indarbejder relevante 

regnskabsmæssige krav, oplysningskrav samt anbefalinger. Analysemodellen anvender vi til at sikre en 

ensartet og grundig analyse af de udvalgte selskaber. 

Empiri 

Den empiriske del tager udgangspunkt i vores udarbejdede analysemodel, og vi analyserer, om de 

opstillede forudsætninger, til brug for nedskrivningstestene, er realistiske, samt om der er 

sammenhæng mellem nedskrivning og årets resultat samt mellem nedskrivning og 

samfundsøkonomiske konjunkturer. 

Konklusion 

Konklusionsdelen fokuserer på sammenholdelse af analysens resultater samt på besvarelse af 

hovedproblemstillingen.  

 

2.4. Kildekritik 

Under vores dataindsamling har vi vurderet validiteten og reliabiliteten11 af de indsamlede data. 

Reliabiliteten vurderer sikkerheden og præcisionen af de indsamlede data i forhold til den 

problemstilling, som vi søger afklaret i afhandlingen. Vi vurderer validiteten af de indsamlede data ud 

fra parametrene relevans og gyldighed i forhold til sammenhængen mellem problemstillingen og de 

indsamlede data. 

Teorien i vores opgave er baseret på de internationale regnskabsstandarder, IAS, hvilke vi vurderer 

opfylder kravene om validitet og reliabilitet. Vi har anvendt de standarder, som har beskrevet de 

relevante teorier i forhold til vores analyse, hvormed der er en sammenhæng mellem teori og den 

analyserede empiri.  

                                                             
11 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, s. 83  
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Vi har i vid udstrækning anvendt selskabernes årsrapporter, og vi vurderer, at de lever op til kravet om 

validitet, da de er udarbejdet efter de internationale regnskabsregler. Vores analyse afslører dog nogle 

mangler i de analyserede årsrapporter, men som udgangspunkt anser vi dem for valide og troværdige, 

da de bygger på IFRS. 

Vi har valgt at afgrænse os til tre selskaber, der ligger i C20 indekset eller i store CAP. Det kan 

diskuteres, om vores analyse havde fået et andet udfald, hvis vi havde analyseret et større antal 

selskaber eller tre andre selskaber. De opstillede variable ved udvælgelsen af selskaberne anses for 

relevante og valide, og at selskaberne dermed udgør et repræsentativt udsnit af de selskaber, der er 

repræsenteret på den danske børs. Da den teoretiske del af vores opgave tager udgangspunkt i IFRS, 

vurderer vi, at de udvalgte selskaber og dermed validiteten opfylder formålet med vores afhandling. 

Vi har kontaktet mange aktieanalytikere, både pr. mail og telefon, og vi har fulgt op på vores 

henvendelser, men det har desværre været overraskende svært at få dem til at medvirke og udtale sig. 

Herudover skal der i vurderingen af validiteten af de foretagne interviews tages højde for, at de kan 

være præget af vores egne subjektive holdninger. Svarene i vores interviews har til tider overrasket os 

og gået imod vores forventninger. 

 

3. Regnskabsparadigmer 

Regnskabsparadigmer har en relevant betydning i forhold til regnskabsregulering. Den nuværende 

regnskabsregulering sker igennem Årsregnskabsloven af 2001 og EU-forordning fra 2002, som begge 

har deres fundament i det formueorienterede regnskabsparadigme. Ved indførelsen af EU-

forordningen fra 2002 bliver der en tvungen anvendelse af de internationale regnskabsstandarder og 

fortolkningsbidrag fra IASB, IFRS/IAS’erne for børsnoterede selskaber i EU. 

 

3.1. Formueorienteret regnskabsparadigme 

Det formueorienterede regnskabsparadigme har fokus på balancen, hvorved resultatopgørelsen bliver 

sekundær. Når der er fokus på balancen skyldes det, at det formueorienterede regnskabsparadigme 

”Pris er det, du betaler, og værdi er det, du får” 
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udelukkende anvender værdiorienterede (fremadrettede) måleattributter, som kan defineres på 

følgende måde: 12 

De anvendte måleattributter, som anvendes i det formueorienterede regnskabsparadigme, er 

dagsværdi, mens det præstationsorienterede regnskabsparadigme anvender historisk kostpris. 

Grunden til, at de to regnskabsparadigmer anvender forskellige måleattributter skyldes det, at 

regnskabsparadigmerne afdækker regnskabsbrugerens informationsbehov på forskellige måder. Det 

formueorienterede regnskabsparadigme har til formål at skabe den perfekte balance, hvorved 

investorer og øvrige regnskabsbrugere ikke behøver at udarbejde ekstern værdiansættelse, da 

kapitalværdien er lig med markedsværdien13. Det præstationsorienterede regnskabsparadigme har til 

formål at skabe rådata i resultatopgørelsen, som investorer og øvrige regnskabsbruger kan bruge til 

ekstern værdiansættelse af selskaber eller aktier samt i vurderingen af kreditværdihed mv.  

 

3.2. Præstationsorienterede regnskabsparadigme 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme har fokus på resultatopgørelsen, hvorved balancen 

bliver sekundær. Når der er fokus på resultatopgørelsen skyldes det, at det præstationsorienterede 

regnskabsparadigme udelukkende anvender præstationsorienterede (bagudrettet) måleattributter, 

som kan defineres på følgende måde14: 

De anvendte måleattributter, som anvendes i det præstationsorienterede regnskabsparadigme, 

omtales som monetære måleenheder, hvilket betyder, at salgs- og kostpriser skal måles i kroner eller 

euro. I det præstationsorienterede regnskabsparadigme bliver balanceposterne målt til historisk 

kostpris og bliver udelukkende brugt til at videreføre ubrugte ressourcer fra en regnskabsperiode til 

den næste. Det helt centrale ved det præstationsorienterede regnskabsparadigme er, at der anvendes 

matchingprincippet. Dette skal sikre, at de indtægter, som indregnes i resultatopgørelsen for en 

bestemt regnskabsperiode, medregnes det tilsvarende anvendte ressourceforbrug i 

resultatopgørelsen, også kaldt årsag-virkning-sammenhæng. Derved opnår man en indikator for 

indtjeningsevne for en bestemt regnskabsperiode.  

                                                             
12

 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 140 
13 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 154 
14 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 98 

”Salg- og kostpriser” 
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Pengestrømsopgørelse skal udarbejdes i børsnoterede selskaber og har til formål at give nyttig 

information om selskabets likviditetssituation og betalingsevne. Pengestrømsopgørelsen giver 

regnskabsbruger nyttig information, men den kan ikke stå alene, hvis man ønsker at vurdere selskabets 

indtjeningsevne. Dette medfører, at både faldende og stigende pengestrømme kan medføre faldende 

aktiekurser, f.eks. vil man ofte se, at vækstselskaber har lave eller negative pengestrømme, hvilket 

skyldes, at likvidteten er bundet på debitorer og varebeholdninger. Derfor er det nødvendigt, at 

udviklingen i en pengestrømopgørelse bliver vurderet sammen med resultatopgørelsen for en bestemt 

regnskabsperiode.            

 

3.3. Konflikten mellem regnskabsparadigmerne 

Den perfekte balance er, som tidligere nævnt, et begreb, som bliver anvendt i det formueorienterede 

regnskabsparadigme. Teorien bygger på, at hvis man har perfekte og komplette markeder, vil man 

kunne udarbejde en perfekt balance, som vil medføre, at investorer ikke har behov for 

resultatopgørelse og pengestrømopgørelsen med henblik på regnskabsanalyse og værdiansættelse. 

Det er netop formålet med det formueorienterede regnskabsparadigme, at alle balanceposter skal 

indregnes til dagværdi således, at selskabets bogførte værdi og kursværdien er ens.  I den praktiske 

verden er det ikke muligt at udarbejde den perfekte balance, hvilket skyldes, at der er en forudsætning 

om fuld viden. Dette medfører, at det samme anlægsaktive ikke nødvendigvis har den samme 

kapitalværdi i forskellige selskaber, hvilket f.eks. skyldes, at udnyttelsen og diskonteringsfaktoren er 

forskellige. En anden væsentlig grund til, at kursværdien og bogført værdi ikke vil være ens skyldes 

elementer som usynlige aktiver og goodwill, mere herom i afsnit 3.4.    

Det formueorienterede regnskabsparadigme har fået stor kritik af manglende hensyntagen til 

matchingprincippet. Dette kommer på baggrund af, at det praktisk ikke er muligt at udarbejde den 

perfekte balance jf. tidligere afsnit. Derved bliver investoren forsat nødt til at udarbejde eksterne 

værdiansættelser af selskaberne, hvilket er blevet besværliggjort, da man er overgået fra det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme til det formueorienterede regnskabsparadigme. De 

offentliggjorte regnskaber mv. er altså mindre velegnede til analyseformål, grundet manglende 

hensyntagen til matchingsprincippet. Konsekvensen af dette ses tydligt på omkostningssiden ved 

opgørelsen af lagerværdien i balancen, da man i et produktionsselskab har to metoder til allokering af 

udgifter, nemlig bidragsmetoden og selvkostmetoden. Afhængig af, hvilken metode man anvender, vil 
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det regnskabsmæssige resultat blive forskeligt. Dette skyldes, at selvkostmetoden indirekte tillader, at 

produktionsomkostninger bliver tillagt varelagerets kostpris, derved vil lagerværdien blive større, og 

perioden regnskabsmæssigt større ved anvendelse af selvkostmetoden. Derfor fremkommer der 

regnskabsmæssig ”støj” når lagerværdien skal måles til dagsværdi. Dette vil give anledning til en 

nedskrivning eller opskrivning, som ikke har nogen sammenhæng med de øvrige regnskabsposter.     

     

3.4. Immaterielle anlægsaktives påvirkning af regnskabsparadigmerne 

Det skift, der har været fra præsentationsorienteret regnskabsparadigme til det formueorienterede 

regnskabsparadigme har også haft en væsentlig betydning i forhold til behandlingen af immaterielle 

anlægsaktiver. Det præsentationsorienterede regnskabsparadigme tager, som tidligere nævnt, 

udgangspunkt i matchingprincippet, hvilket havde den betydning, at man ville placere flere 

omkostninger i balancen for at opnå den mest optimale årsag-virkning-sammenhæng. 

Matchingprincippet bestemmer altså, hvilke immaterielle anlægsaktiver, der skal aktiveres i balancen. 

Disse udgifter omfatter blandt andet udgifter til reklame, salgskataloger, produktudvikling og 

software15. Man tillader indregningen af syntaktiske balanceposter, som fremkommer ved 

periodisering af indtægter og omkostninger for en regnskabsperiode. Retfærdiggørelsen af dette var, 

at regnskabsbruger fik mere nytteværdi ud af resultatopgørelsen og derved viste, om 

transformationsprocessen var positiv eller negativ.  

I det formueorienterede regnskabsparadigme er der forbud imod at aktivere de nævnte omkostninger 

i balancen. Dette skyldes, at disse omkostninger ikke opfylder indregningskriterierne jf. ISA 38. Derved 

bliver der omkostningsført flere omkostninger via resultatopgørelsen i det formueorienterede 

regnskabsparadigme, som ikke har nogen sammenhæng til periodens omsætning.  Man tillader ikke 

syntaktiske balanceposter, men kræver derimod, at de er semantiske, hvilket vil sige, at 

balanceposterne skal eksistere i virkeligheden. På den baggrund vil mulighederne for at aktivere 

immaterielle aktiver blive begrænset i forbindelse med paradigmeskiftet.   

Ændringen til formueorienteret regnskabsparadigme har også haft betydning i forhold til afskrivning af 

immaterielle aktiver. Udgangspunktet er, at immaterielle anlægsaktiver med begrænset levetid bliver 

reduceret med systematiske afskrivninger, og eftersom dette ikke er tillagt i den formueorienterede 

regnskabsparadigme, suppleres systematiske afskrivninger med værdiregulering i form af 

                                                             
15 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 168 
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nedskrivninger og eller opskrivninger. Det gør man helt praktisk ved at foretage nedskrivningstest. 

Derved sikrer man, at balancen stadig er primær, og resultatopgørelsen er sekundær.    

For at blive set som et aktiv kræver det formueorienterede regnskabsparadigme følgende16: 

Den overstående definition af et aktiv er grunden til, at der i det formueorienterede 

regnskabsparadigme er store begrænsninger for, hvilke immaterielle aktiver og goodwill, som kan 

indregnes i årsregnskabets balance. Definitionen gør, at værdien af medarbejderkompetencer, 

kundeloyalitet mm. ikke kan indregnes i balancen. Dette skyldes først og fremmest, at selskabet ikke 

har kontrollen. Selskabet kan ikke forhindre, at medarbejdere tager ansættelse i andre selskaber, og at 

kunder vælger andre selskaber som leverandører. 

Goodwill er defineret som17: 

Der er flere typer af goodwill, internt oparbejde goodwill, købt goodwill og koncerngoodwill. Det er af 

væsentligt betydning, hvilken form for goodwill man har med at gøre. Dette skyldes, at ikke alt 

goodwill kan aktiveres i balance jf. definitionen af et aktiv.    

Det præstationsorienterede regnskabsparadigmes definition af immaterielle aktiver og goodwill18: 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigmes definition af goodwill er ikke så omfattende som i 

det formueorienterede regnskabsparadigme. Dette skyldes, som nævnt tidligere, at det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme anvender matchingsprincippet ved indregning. Det har 

                                                             
16

 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 210 
17 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 235 
18 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 111 

”Et aktiv er en af selskabet kontrolleret ressource, som 

følger af tidligere begivenheder, og hvoraf fremtidige 

økonomiske fordele forventes at tilgå selskabet” 

”Overnormal indtjeningsevne” 

”Immaterielle aktiver karakteriseres som aktiver uden 

fysisk substans” 
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den betydning, at brugte ressourcer for en regnskabsperiode, som ikke har sammenhæng med den 

opnåede omsætning, skal aktiveres i balance til næste regnskabsperiode. På den baggrund vil der 

heller ikke opstå usynlige aktiver, som det er tilfældet med det formueorienterede 

regnskabsparadigme.   

Det helt centrale i det præstationsorienterede regnskabsparadigme er, at det ikke har nogen direkte 

definition af driftsaktiver19. Netop denne mangel på definition er en væsentlig forskel i forhold til det 

formueordinerede regnskabsparadigme, som er meget restriktiv. Dette har især medført, at flere 

immaterielle aktiver bliver indregnet i balancen.   

 

3.5. Delkonklusion   

Vi kan konstatere, at skiftet fra præsentationsorienteret regnskabsparadigme til det 

formueorienterede regnskabsparadigme har haft en væsentlig betydning for den regnskabsmæssige 

behandling af immaterielle anlægsaktiver, som især har gjort det vanskeligere at indregne immaterielle 

anlægsaktiver i balancen på grund af de indregningskriterier, det formueorienterede 

regnskabsparadigme kræver. 

Ændringen kræver også, at regnskabsbrugerne af de offentliggjorte regnskaber har en bedre 

regnskabsmæssig baggrund, og at de kan omformulere det formueorienterede regnskab til et 

præsentationsorienteret, som er mere velegnet til analyseformål og værdiansættelse. 

Det formueorienterede regnskabsparadigme har en omfattende definition af immaterielle aktiver og 

goodwill, som har medført en væsentlig begrænsning af mulighederne for indregning af immaterielle 

aktiver og goodwill i balancen. Hvorimod det præsentationsorienterede regnskabsparadigme ikke har 

nogen direkte definition som et resultat af anvendelsen af matchingprincippet.   

 

4. Goodwill 

Dette kapitel har til formål at besvare problemformuleringens andet underspørgsmål og vil derfor 

bestå af en redegørelse for de elementer, der indgår i begrebet goodwill. Ligeledes vil kapitlet 

indeholde en introduktion til nedskrivningstest, som vil blive gennemgået i det efterfølgende kapitel. 

                                                             
19 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, s. 123 
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IFRS standarderne er udarbejdet af IASB, og er siden 2005 blevet anvendt som standard 

regnskabsregler for alle børsnoterede selskaber, der aflægger koncernregnskab20. IFRS er 

principbaseret, hvormed regnskabsaflæggeren skal tage stilling til, om det er sandsynligt, relevant, 

pålideligt og væsentligt21. Hermed er IFRS baseret meget på skøn og vurderinger, og man skal fortolke 

ud fra den givne situation.   

Det er ud fra den ovennævnte principbaserede tilgang, at goodwill bliver regnskabsmæssigt behandlet 

efter IFRS.   

 

4.1. Definition 

I teorien defineres goodwill som den overnormale indtjening et selskab er i stand til at præstere22.  

Goodwill består i overordnede træk af synergier mellem aktiverne, imperfekte markeder, ej 

indregnede immaterielle aktiver og over-/underpris23. Goodwill anses for at være et immaterielt aktiv, 

og definitionen af goodwill skal derfor ses i sammenhæng med definitionen af immaterielle aktiver i 

IAS 38, hvor immaterielle aktiver defineres som: 

Immaterielle aktiver skal opfylde den generelle definition for et aktiv efter IASBs begrebsramme, som 

definerer et aktiv som24:  

  

                                                             
20 http://da.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards  
21 http://da.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards  
22

 Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, s. 222 
23 Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, s. 223 
24 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 113 

”Et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk 

substans” 

”En af selskabet kontrolleret ressource som følge af 

tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige 

økonomiske fordele forventes at tilflyde selskabet” 

http://da.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
http://da.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
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Herudover har begrebsrammen følgende indregningskriterie25:  

Ud fra ovenstående definitioner skal goodwill opfylde følgende kriterier: 

 Pålidelig måling 

 Skabe fremtidige økonomiske fordele 

 Under selskabets kontrol  

 Identificerbart 

Til ovenstående kriterier skal det uddybes, at for at opfylde kravene i begrebsrammen for pålidelig 

måling, så skal målingen være uden væsentlige fejl, neutral, forsigtig og fuldstændig26. For at et aktiv er 

identificerbart, skal det være muligt at udskille aktivet fra selskabet som helhed og sælge, overdrage 

etc. enten alene eller sammen med en tilhørende kontrakt, aktiv eller forpligtelse, eller aktivet er en 

følge af kontraktlige rettigheder, uanset om de kan overdrages eller udskilles af selskabet27. 

Jævnfør ovenfor defineres goodwill som den overnormale indtjening, som et selskab er i stand til at 

præstere. Hvad der er normalt og overnormalt kan være svært at definere, og her bliver man nødt til 

at benchmarke i forhold til lignende selskaber. Selskabers indtjening er ligeledes påvirket af mange 

udefrakommende faktorer, såsom politiske beslutninger, konjunkturer mm. Et af kriterierne var, at 

aktivet skulle være under selskabets kontrol, og her kan der stilles spørgsmålstegn ved, om 

indtjeningen reelt er under selskabets kontrol.   

Internt oparbejdet goodwill er synergier, der opstår internt i selskabet, og værdien af disse er vanskelig 

at opgøre pålideligt, hvormed internt oparbejdet goodwill ikke opfylder ovenstående kriterier og 

dermed ikke definitionen på et aktiv og kan derfor aktiveres. Jf. IAS 38.48.  

Ekstern goodwill fremkommer ved køb af goodwill, dvs. ved virksomhedssammenslutninger. Her 

vælger et selskab at betale en fastsat pris, hvormed det forudsættes, at der er sandsynlige fremtidige 

økonomiske fordele, da selskabet ellers forudsættes ikke at ville have foretaget investeringen. Hermed 

er goodwill ved virksomhedssammenslutninger et aktiv, jf. IAS 38.25. 

                                                             
25

 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 114 
26 http://projekter.aau.dk/projekter/files/32736709/Speciale%20Selskabssammenslutninger.PDF, s. 21 
27 IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 257 

”Aktiver kan indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 

aktivets kostpris kan måles pålideligt” 

http://projekter.aau.dk/projekter/files/32736709/Speciale%20Virksomhedssammenslutninger.PDF
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Goodwill opstået ved virksomhedssammenslutninger defineres som den merværdi, køber er villig til at 

betale for det opkøbte selskabs nettoaktiver til dagsværdi28 eller som forskellen mellem dagsværdien 

af hele det overtagne selskab og de identificerede aktiver og forpligtelser.  

Virksomhedssammenslutninger reguleres efter IFRS 3, der definerer goodwill som: 

Denne definition falder uden for definitionen efter IAS 38, da aktivet ikke er identificerbart. Det er 

dette forhold, som adskiller goodwill fra andre immaterielle aktiver. I de efterfølgende afsnit vil vi 

redegøre for indregning og måling af goodwill. 

 

4.2. Indregning og måling af goodwill 

Goodwill kan, som ovennævnt, kun indregnes i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, jf. 

IFRS 3. En virksomhedssammenslutning defineres som en transaktion, hvorved ét selskab får kontrol 

over et anden selskab29.   

IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger angiver to metoder, hvorpå goodwill kan opgøres: 

1. Fuld goodwill metode: 

Forskellen mellem købspris med tillæg af dagsværdien af minoritetsinteresser og dagsværdien 

af nettoaktiver. 

2. Købt goodwill metode:  

Forskellen mellem kostprisen på kostprisen og nettoværdien af det overtagende selskabs andel 

af dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver. 

Valget mellem disse to metoder foretages fra transaktion til transaktion og er dermed ikke et udtryk 

for en regnskabspraksis30. 

 

                                                             
28

 Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, s. 223 
29 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 174 
30 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 193 og 194 

”Et aktiv, der repræsenterer de fremtidige økonomiske 

fordele, der hidrører fra andre aktiver, der er overtaget 

ved en virksomhedssammenslutning, og som kan 

identificeres individuelt og indregnes separat” 
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4.2.1. Dagsværdi 

Forskellen mellem dagsværdi og den bogførte værdi anses som en gevinst, som det opkøbte selskab 

ikke havde indregnet i nettoaktiverne. Derimod skal badwill, negativt forskelsbeløb, straks 

indtægtsføres og opgøres altid efter købt goodwill-metoden. Det overtagende selskab skal, ifølge IFRS 

3.52, revurdere købsprisen og de identificerbare aktiver og forpligtelser, hvis der konstateres badwill. 

Der skal især være fokus på, om eventualforpligtelser er indregnet31. 

For at give regnskabsbrugerne så detaljeret information som muligt, samt adskille identificerbare 

immaterielle aktiver fra goodwill, så tillader IFRS 3 indregning af immaterielle aktiver, der under 

normale omstændigheder ikke er tilladt at indregne, som eksempel kan nævnes kundelister, 

koncessioner, varemærker mm32. Ovenfor diskuteres det, at definitionen af goodwill efter IFRS 3 ikke 

er et immaterielt aktiv efter definitionen for et immaterielt aktiv efter IAS 38, da goodwill ikke er 

identificerbart jf. IFRS 3. Identificerbart indebærer, at aktivet skal kunne udskilles separat eller være 

som del af en kontraktlig rettighed. IAS 38.9 konkluderer, at hvis aktivet kan sælges, udlejes etc. 

separat fra selskabet, så skal det ikke indgå som goodwill. Ligeledes skal det immaterielle aktiv ikke 

indgå som goodwill, hvis det følger en kontraktlig eller juridisk rettighed. 

 

4.2.2. Minoritetsinteresser 

Minoritetsinteresser kan opgøres på to forskellige måder, jf. IFRS 3.19: 

1. Dagsværdi eller 

2. Minoritetens forholdsmæssige andel af de identificerede aktiver og forpligtelser. 

Der kan ved indregningen af en forholdsmæssig andel af goodwill i balancen og indregning i 

egenkapitalen, i forbindelse med køb og salg af minoritetsinteresser, ske en reduktion i egenkapitalen. 

Dette kan være tilfældet, hvis der opkøbes minoritetsinteresser umiddelbart efter, der er etableret et 

koncernforhold. Ved at anvende fuld goodwill-metoden, vil der ikke opstå en reduktion af 

egenkapitalen, da prisen pr. aktie vil svare til den regnskabsmæssige værdi af minoritetsinteresserne 

inklusiv deres andel af goodwill33.   

 

                                                             
31

 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 195 
32 Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, s. 225 
33 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 195 
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4.2.3. Trinvis overtagelse 

En trinvis overtagelse er, hvor det overtagende selskab opnår kontrol over et selskab, som det allerede 

har ejerinteresse i, jf. IFRS 3.41. Dette kaldes ligeledes en overtagelse i flere faser.  

Ved en trinvis overtagelse skal det overtagende selskab måle den eksisterende investering til 

dagsværdi på overtagelsesdagen, og eventuelle gevinster eller tab ved denne omregning skal 

indregnes i resultatopgørelsen, jf. IFRS 3.42. Ligeså skal en eventuel dagsværdireserve, efter disponibel 

for salg-klassifikationen, tilbageføres til resultatopgørelsen.  

Dette vil resultere i en dagsværdi af den samlede investering, og goodwill vil udgøre forskellen mellem 

den beregnede dagsværdi og andelen af identificerbare aktiver og forpligtelser eller forskellen mellem 

en beregnet dagsværdi af hele selskabet og dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser. 

Dette afhænger af, om der vælges fuld goodwill-metoden eller købt goodwill-metoden34. 

 

4.2.4. Fejlvurdering af dagsværdi 

Det kan ofte være svært for det overtagende selskab at opgøre en eksakt dagsværdi af de overtagende 

aktiver og forpligtelser grundet manglende viden. Dette tages der højde for i IFRS 3.45, hvor der åbnes 

op for at regulere opgørelsen af den overtagendes aktiver og forpligtelser, og hermed også goodwill 

indtil 12 måneder efter overtagelsesdatoen. Ændringerne må kun ske på baggrund af forhold, der 

kunne have været kendt på overtagelsestidspunkt, og således ikke på baggrund af begivenheder, der 

er indtruffet efter overtagelsesdagen. 

En regulering af overtagelsesbalancen skal ske med tilbagevirkende kraft, dvs. som om 

overtagelsesbalancen havde været opgjort korrekt fra begyndelsen. Hermed skal eventuelle tidligere 

perioders balancer og resultatopgørelser rettes35.  

Efter udløbet af fristen på de 12 måneder, må der kun rettes, hvis der er tale om en egentlig fejl efter 

IAS 8. Det anses som værende en fejl efter IAS 8, hvis der identificeres et yderligere aktiv eller 

forpligtelse36. 

 

                                                             
34

 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 198 
35 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 197 
36 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 197 
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4.3. Koncerngoodwill 

Koncerngoodwill opstår i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, hvor det overtagede selskab 

kommer til at indgå i koncernregnskabet som et datterselskab. Koncerngoodwillen er forskellen 

mellem købsprisen og datterselskabets egenkapital37, hvilket svarer fint overens med definitionen af 

goodwill jf. ovenfor. 

I moderselskabets regnskab vil goodwillen indgå som en kapitalandel i datterselskabet, men i 

koncernregnskabet vil kapitalandelen blive elimineret og i stedet klassificeres som koncerngoodwill38. 

 

4.4. Regnskabsmæssig behandling 

Goodwill skal, i forbindelse med erhvervelsen, allokeres til den eller de pengestrømsgenererende 

enheder, som vil få fordele af de synergier, der opstår ved virksomhedssammenslutningen, jf. IAS 

36.80.  

Der skal ikke afskrives på goodwill, men der skal foretages en nedskrivningstest mindst én gang årligt 

og yderligere, hvis der er indikationer på værdifald. Det er derfor særdels vigtigt, at goodwillen bliver 

allokeret til de korrekt pengestrømsgenererende enheder, da nedskrivningstest foretages på de 

enkelte pengestrømsgenererende enheder39. Goodwill skal nedskrives forud for andre aktiver, jf. IAS 

36.104. 

Nedskrivning af goodwill er nærmere behandlet i næste kapitel, kapitel 5.  

 

4.5. Delkonklusion 

Goodwill adskiller sig fra andre immaterielle aktiver ved ikke at være identificerbar.  

Goodwill kan kun indregnes i forbindelse med virksomhedssammenslutninger og kan opgøres efter 

fuld goodwill-metoden eller købt goodwill-metoden. Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 

og dagsværdi anses for at et være en gevinst som ikke var indregnet i nettoaktiverne. For goodwill 

opgjort efter fuld goodwill metoden vil værdien af minoritetsinteresser indeholde goodwill.  

                                                             
37

 Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, s. 249 
38 Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave, s. 249 
39 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 195 
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Det er normalt ikke tilladt at indregne internt oparbejdet goodwill, men i forbindelse med 

virksomhedssammenslutninger skal immaterielle aktiver, der kan sælges separat, fx kundelister, samt 

aktiver der følger en kontraktlig rettighed ikke indgå i goodwill. 

Ved trinvise overtagelser består goodwill af forskellen mellem den beregnede dagsværdi for den 

eksisterende investering og dagsværdien af nettoaktiver eller forskellen mellem den beregnede 

dagsværdi af hele selskabet og dagsværdi af nettoaktiver.  

Goodwill skal allokeres til de pengestrømsgenererende enheder, der får fordel af synergierne ved 

virksomhedssammenslutningen. Der skal foretages mindst én nedskrivningstest om året på goodwill.   

 

5. Nedskrivningstests 

Nedskrivningstest af langfristede aktiver sker via IAS 36. Denne standard regulerer alle de 

regnskabsposter som indgår i anlægsaktiver i balancen. Standarden kræver, at immaterielle 

anlægsaktiver samt goodwill med ubestemt levetid skal gennemføre en årlig nedskrivningstest. Ved 

nedskrivningstest af goodwill er det et krav, at denne test gennemføres på samme tidspunkt hvert år, 

uden at dette nødvendigvis ligger op til regnskabsårets afslutning. Dette skyldes, at en goodwill 

nedskrivningstest er meget omfattende og skal være gennemført, inden offentliggørelsen af 

årsrapporten kan ske.  

 

5.1. Generelt  

Når man foretager nedskrivningstest, tager man udgangspunkt i fremtidige nettopengestrømme. Dette 

kunne f.eks. være en investeringsejendom, hvor man kan kortlægge de fremtidige 

nettopengestrømme.  

Eftersom den indregnede goodwill i balancen har en direkte tilknytning til selskabets øvrige aktiver 

eller en gruppe, vil vurderingen af indikation på nedskrivningsbehov af øvrige aktiver sandsynligvis 

også betyde, at der vil være behov for nedskrivning på den indregnede goodwill. Der er kun krav om 

nedskrivningstest af øvrige aktiver, med undtagelse af goodwill og immaterielle aktiver med 

ubegrænset levetid, såfremt der er indikationer på nedskrivningsbehov. Til denne vurdering er der tale 

om eksterne og interne informationer jf. IAS 36.12: 
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Eksterne informationer: 

 Aktivets markedsværdi er i regnskabsåret faldet væsentlig mere end det fald, som må forventes 

med tiden eller som følge af normal anvendelse. 

 Der er indtruffet væsentlige ændringer, som har påvirket selskabet negativt i regnskabsåret for så 

vidt angår teknologisk, markedsmæssige, økonomiske eller juridiske rammer for selskabets 

aktiviteter eller på det marked, hvor aktivitet anvendes inden for en overskuelig fremtid.  

 Markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget i regnskabsåret, og det er 

sandsynligt, at disse stigninger vil påvirke den diskonteringssats, der er anvendt ved beregning af 

aktivets kapitalværdi, og reducerer aktivets genindvindingsværdi væsentligt.  

 Den regnskabsmæssige værdi af det regnskabsaflæggende selskabs nettoaktiver er større end 

den samlede kursværdi af selskabets udestående aktiver. 

Interne informationer: 

 Der foreligger dokumentation for ukurans eller fysisk skade på et aktiv. 

 Der er indtruffet væsentlige ændringer i regnskabsåret, som påvirker selskabets negativt, for så 

vidt angår omfang eller måden, hvorpå aktivet anvendes eller forventes anvendt. Disse 

ændringer omfatter planer for ophør eller omstrukturering af den aktivitet, aktivet tilhører, eller 

afhændelse af aktivet før det oprindeligt forventede tidspunkt, eller det kan forventes at ske 

inden for en overskuelig fremtid. 

 Der forligger dokumentation for intern rapportering, som indikerer, at aktivets ydeevne er eller 

vil blive lavere end forventet.  

Ved at lave en overordnet analyse af selskabets balance vil man få det overblik, som gør, at man kan 

lave en forhåndsvurdering af behovet for nedskrivninger. ISA 36 foreskriver, at når en 

nedskrivningstest er gennemført, og der er konstateret et behov for nedskrivning, finder de 

almindelige fordelingsregler anvendelse, hvilket betyder at goodwill skal nedskrives som noget af det 

første. Efterfølgende fordeles restafskrivning forholdsmæssigt ud for selskabets aktiver. 

For at kunne gennemføre denne forholdsmæssige deling skal man lave en opgørelse over den del af 

selskabets aktiver, som ikke genererer sine egne pengestrømme, heriblandt goodwill, disse aktiver må 

opdeles i pengestrømsgenererende enheder, også kaldet CGU’er.   
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5.2. Pengestrømsgenererende enheder 

Det, som gør goodwillnedskrivningstest så omfattende, skyldes, at goodwill ikke frembringer 

selvstændige pengestrømme uafhængig af andre aktiver. Det har den betydning, at goodwill indgår 

sammen med de øvrige aktiver, og at der skal laves en nedskrivningstest på de aktiver, hvor goodwillen 

kan henføres til.  

En pengestrømsfrembringen enhed defineres på følgende måde40: 

For at fremme forståelsen kommer her et eksempel på, hvordan pengestrømsgenererende enheder 

kan beskrives. Eksemplet er inspireret af ISA 36.68: 

Et selskab har fået tilladelse til opsættelse og drift af en vindmøllepark. Selskabet forpligter 

sig til opsætningen og drift af 50 vindmøller på et bestemt område. Hver enkelt vindmølle 

kan identificeres som et særskilt aktiv. Selskabet oplever efterfølgende, at 10 af de 50 

vindmøller giver underskud på grund af forskellige tekniske grunde. 

Eftersom selskabet har indgået aftale om opsætning og drift af 50 vindmøller, har selskabet 

ikke mulighed for at skille sig af med de underskudsgivende vindmøller. På den baggrund 

bliver den lavest identificerbare pengestrøm alle 50 vindmøller sammen. Derved bliver den 

pengestrømsgenererende enhed, i dette eksempel, alle 50 vindmøller. 

Havde selskabet ikke indgået en fælles kontrakt for 

alle 50 vindmøller, men derimod hver for sig eller 5 

vindmølleparker á 10 vindmøller, ville det have været 

muligt at afvikle de underskudsgivende vindmøller, 

da hver vindmølle selvstændigt genererede en 

pengestrøm, som var uafhængig af de øvrige 

vindmøller.  

                                                             
40 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4 udgave s. 692. 

”En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste 

identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer 

indgående pengestrømme fra fortsat anvendelse, som i 

al væsentlighed er uafhængig af pengestrømme fra 

andre aktiver eller grupper af aktiver” 
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Børsnoterede selskaber består ofte af en række forskellige pengestrømsgenererende enheder. Disse 

kan f.eks. være opdelt i hver deres branche, som har sin egen kundekreds og organisation. En tydelig 

opdeling af indgående pengestrømme må indikere en uafhængighed fra de øvrige 

pengestrømsgenererende enheder.   

Det er helt centralt at tage højde for, hvordan selskabet er organiseret, når man fastlægger de 

pengestrømsgenererende enheder.  

 

5.3. Allokering af goodwill 

Eftersom goodwill ikke frembringer selvstændige pengestrømme og ikke er et selvstændig 

identificerbart aktiv skal der ske allokering til de aktiver, som goodwill vurderes at have tilknytning til. 

I forbindelse med allokering af goodwill er det yderste relevant, at man får vurderet overvågningen af 

investering. Det er et krav jf. ISA 36, at goodwillen henføres til det laveste niveau, hvor ledelsen 

overvåger investeringen. Ledelsen har dog mulighed for at vurdere investeringen på et højere niveau, 

f.eks. et operativt segment. Segmentoplysninger bliver styret af IFRS 8, som er en 

oplysningsstandard41. For at kunne kortlægge de operative segmenter er det nødvendigt at tage 

udgangspunkt i selskabets organisationsplan, da den giver et overblik over selskabets opdeling af 

ansvarsområder og organisering. Derefter skal man finde selskabets ”Chief Operating Decision 

Manager42” som kan være en person eller gruppe, som er på det højeste niveau, som kan tage 

driftsmæssige beslutninger.  

Selve processen med allokering af goodwill kan være ret vanskelig at forholde sig til.  

                                                             
41 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4 udgave, s. 252. 
42 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4 udgave, s. 255. 
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Ovenfor fremgår det, hvordan en nedskrivning på 400 på en pengestrømsgenererende enhed påvirker 

balanceposterne. Først nedskrives goodwill, i dette tilfælde med 200, så goodwillen bliver nul. Derefter 

må de sidste 200 (400-200) fordeles mellem immaterielle og materielle aktiver. Immaterielle aktiver 

udgør 20 % af den samlede værdi af immaterielle og materielle aktiver på 500. Derved nedskrives der 

med 40, de sidste 80 % nedskrives på materielle aktiver, dermed nedskrives der med 160.  

 

5.4. Genindvindingsværdi 

Genindvindingsværdien skal opgøre, hvis der er konstateret et nedskrivningsbehov eller i forbindelse 

med den årlige nedskrivningstest. Der opstår et nedskrivningsbehov, når den regnskabsmæssige værdi 

er større end den opgjorte genindvindingsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien 

jf. ISA 36.8 og ISA 36.6.  

 

5.4.1 Dagsværdien  

Dagsværdien (salgsprisen) er den pris, som et aktiv kan sælges til en uafhængig køber på et almindeligt 

marked jf. ISA 36.6.  

Dog kan det nogle gange være en udfordring at opgøre dagsværdien af visse aktiver. Dette skyldes, at 

der ikke altid er et aktivt marked med udbud og efterspørgsel. Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis 

det pågældende selskab producerer et meget specielt produkt, som kræver nogle egenudviklede 

driftsmidler i form af maskiner. Når disse driftsmidler skal afvikles er det usikkert om man kan finde en 

køber, og derved vil det være umuligt at opgøre dagsværdien hen over forbrugstiden.  
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Standarden giver dog mulighed for at benytte dagsværdien, selvom den ikke er baseret på en 

observerbar dagsværdi. Dette kan gøres, hvis man kan finde sammenlignelige selskabshandler ved at 

opgøre selskabets værdi og sandsynliggøre denne i forhold til andre selskaber. Dette vil være muligt i 

de tilfælde, hvor selskaberne ligger i samme branche.  

 

5.4.2 Kapitalværdi 

Ofte anvendes kapitalværdien i forbindelse med opgørelsen af genindvindingsværdien frem for 

salgsværdien. Kapitalværdien (nytteværdien) er jf. ISA 36.6 nutidsværdien af de fremtidige 

pengestrømme, som forventes at hidrøre fra et aktiv eller en pengestrømsfrembringende enhed.   

Kapitalværdien defineres på følgende måde43: 

Med baggrund i overstående definition kan det udledes, at for at kunne opgøre kapitalværdien skal 

man anvende fremtidige pengestrømme, som skal tilbagediskonteres, så man opnår nutidsværdien, 

dvs. anvendelse af diskonteringsfaktor. 

 

5.4.2.1 Fastlæggelse af nettopengestrømme  

Ved fastlæggelsen af fremtidige pengestrømme er det budgetter og prognoser, som danner grundlaget 

til denne opgørelse. Det er et krav jf. ISA 36.33, at de anvendte budgetter, prognoser og 

forudsætninger er realistiske og er dokumenteret. Ledelsen skal vurdere den anvendte information og 

vurdere, om forudsætninger indeholder ledelsens bedste skøn over de økonomiske forhold jf. ISA 

36.38.  

Standardens krav til ledelsen om, at forudsætningerne skal være veldokumenterede skyldes, at det er 

svært at forudsige fremtiden. På den baggrund vil de forudsætninger, som ligger til grund for 

                                                             
43 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560, Årsregnskabsloven bilag 1  

”For et aktiv er kapitalværdien den tilbagediskonterede værdi 

(nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på 

balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den 

nuværende funktion. Kapitalværdien for en forpligtelse er den 

tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige 

nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid” 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158560
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budgetter og prognoser, være forbundet med en vis usikkerhed. At forudsige fremtiden bliver 

yderligere vanskeligt, hvis samfundsøkonomien er inde i en finanskrise, som vi har set siden 2008.  

Ved fastlæggelsen af fremtidige pengestrømme er det et krav, jf. IAS 36.39, at skøn over fremtidige 

pengestrømme fra aktivet fortsat bliver anvendt af selskabet. Dvs., hvis man planlægger, at et aktiv 

eller en pengestrømsgenererende enhed skal afvikles, så skal eventulle nettopengestrømme, der vil 

blive modtaget eller betalt, også indgå i opgørelsen af fremtidige nettopengestrømme, jf. IAS 36.39 c. 

De prognoser, som selskabets ledelse udarbejder i forbindelse med fremtidige pengestrømme, 

omfatter også de forbedringer, den daglige vedligeholdelse samt indirekte produktionsomkostninger, 

som kan henføres til et aktiv, jf. IAS 36.41.  

Standarden forskriver også, at selskabet i forbindelse med opgørelsen af fremtidige pengestrømme 

ikke må omfatte fremtidige omstruktureringer og forbedringer eller øgning af aktivets ydeevne. Det 

helt centrale ved vurderingen af, om en fremtidige forbedring må medtages i forbindelse med 

opgørelsen af en pengestrømsopgørelse, er, om den blot er med til, at aktivet bliver holdt i nuværende 

stand, eller forbedringen medfører forbedrede pengestrømme. Hvis forbedringen vil medføre 

forbedrede pengestrømme, er det et krav, at der bliver korrigeret for disse, så aktivet bliver vurderet i 

den aktuelle stand i forbindelse med beregningen af kapitalværdien.  

 

5.4.2.2 Fastlæggelse af budgetperioden  

Som tidligere nævnt anvendes budgetter og prognoser til et skøn over fremtidige pengestrømme. 

Standarden stiller krav til grundlaget, som opgørelse af fremtidige pengestrømme er opgjort efter. ISA 

36.33b siger, at budget og prognoseperioden højest må dække en 5-årig periode. Dette skyldes, at når 

man kommer ud over den 5-årige periode bliver usikkerheden for stor, derudover vil det også være 

svært for ledelsen at dokumentere de forudsætninger, der måtte ligge til grund. Hvis ledelsen kan 

dokumentere og begrunde det, har ledelsen mulighed for at anvende en længere budget- og 

prognoseperiode. Dette kan være tilfældet i nogle brancher, hvor man opererer med en længere 

planlægningshorisont. Dette vil umiddelbart være selskaber, som ikke er handels- eller 

produktionsselskaber44. 

Det er helt centralt at vurdere den anvendte længde af budget og prognose i forbindelse med 

vurderingen af opgørelsen af genindvendingsværdien. Budget- og prognoseperioden skal have en 

                                                             
44 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 699. 
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tilstrækkelig længde, så overnormal salgsvækst forsvinder og overnormalt overskud forsvinder. 

Årsagen til, at overnormal salgsvækst skal forsvinde, er, at dette kan lede til regnskabsmæssig støj i 

overskudsgraderne, hvorved det anbefales45, at vækstraten i branchen rammer vækstraten i 

økonomien.  

       

5.4.2.3 Fastlæggelse af terminalperioden 

Terminalværdien har en helt central rolle i forhold til at opgøre kapitalværdien. Dette skyldes, at 

terminalværdien er nutidsværdien af fremtidige pengestrømme, og eftersom et alminelig budget kun 

løber over en 5-årig periode, kommer terminalværdien til at udgøre en væsentlig del af nutidsværdien. 

Når man har fastlagt længden på budget og prognose, til skøn over fremtidige pengestrømme, skal 

man indregne en vækstrate for de efterfølgende år. Det er et krav, jf. IAS36.33c, at den enten er stabil 

eller faldende, medmindre en stigende vækstrate kan begrundes. Derudover må vækstraten ikke 

overstige den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller lande, som 

selskabets aktivitet dækker.    

Da terminalværdien har en stor indflydelse på kapitalværdien, skal terminalværdien vurderes meget 

kritisk, da man har erfaring med selskaber, som er meget optimistiske i det sidste budgetår for derved 

at forbedre terminalværdien46. Derved vil man opnå en større langsigtet vækstrate og derved opnå en 

større kapitalværdi. På den baggrund er det væsentligt at vurdere vækstraten i forhold til BNP 

(realvækst) og inflationen.  

            

5.4.2.3 Fastlæggelse af diskonteringsrenten 

Diskonteringsfaktoren skal anvendes i forbindelse med beregningen af kapitalværdien. Det er ikke helt 

uden relevans, hvilke aktiver som nedskrivningstestes. Dette skyldes, at diskonteringsrenten skal svare 

til den risiko på aktiverne, som nedskrivningstestes. Eftersom selskabets forskellige aktiver ikke har 

samme risiko, vil der f.eks. være en lavere risiko ved nedskrivning af en bygning og grund i forhold til 

immaterielle anlægsaktiver. Standarden stiller nogle krav til fastlæggelsen af diskonteringsrenten. Jf. 

IAS 36.55-56 skal diskonteringsrenten opgøres før skat og skal afspejle den tidmæssige værdi af penge 

og de risici, som specifikt er forbundet med aktivet.  

                                                             
45 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, s. 317-318. 
46 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 699. 
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Diskonteringssatsen er et udtryk for det afkast, en investor vil kræve ved at investere i det pågældende 

aktiv. Dette er også grunden til, at investorer umiddelbart vil kræve et mindre afkast ved investering i 

fast ejendom i forhold til immaterielle anlægsaktiver. Jo større diskonteringssatsen er, jo større risiko 

løber investoren.    

Det kan dog være vanskeligt at opgøre diskonteringsfaktoren ude fra markedet, og hvis vurderingen 

også omhandler goodwill, bliver det endnu vanskeligere. Derfor foreskriver IAS36.56, at man kan 

anvende de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger for et børsnoteret selskab. Denne metode er 

også kendt som WACC (Weighted Average Cost of Capital), som er en basisfaktor47.  

De forskellige elementer bliver gennemgået nedenfor: 

Risikofri rente: Skal svare til, hvad man kan opnå af afkast på en investering uden risiko. Rent praktisk 

anvender man ofte den effektive rente på tiårige statsobligationer48, alternativt kan der anvendes den 

effektive rente på tyske statsobligationer. 

Dog er det vigtigt at vurdere ved 

nedskrivningstest- tidspunktet, at den 

benyttede obligation også er udtryk for 

den risikofri rente.  Det ses f.eks. af figur 

5.3, at renten for den tyske og den danske 

10-årige statsobligation stort set var 

identiske i 2013, hvorfor vi vælger at 

anvende den effektive rente for den 

danske 10-årige statsobligation. 

                                                             
47 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 703. 
48 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 704. 

WACC = Vægtet afkast til egenkapitalen + vægtet afkast til fremmed kapital 

Vægtet afkast til egenkapitalen = 

egenkapital x (risikofri rente + (markedspræmie x gearet beta)) 

Vægtet afkast til fremmedkapital = 

Fremmedkapital x (fremmedkapitalens afkastkrav x (1 – effektiv skattesats)) 
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Markedsrisikopræmie: Udgør det merafkast som en investor vil kræve for at påtage sig en øget risiko 

ved den pågældende investering i et aktiv, fremfor at vælge en investering i et risikofrit aktiv.   

Ugearet beta: Udgør et selskabs driftsmæssige og finansielle risiko. Hvis et selskabs driftsmæssige og 

finansielle risiko er på niveau med aktiemarkedet, vil selskabets beta være på 1. For at kunne fastlægge 

den ugearede beta bruges ofte en gruppe af sammenlignelige børsnoterede selskaber. Det ligger i 

begrebet ’ugearet’, at selskabet er 100 % finansieret via egenkapital, dvs. ingen fremmedkapital. På 

den baggrund kunne begrebet også hedde ’selskabets beta’.      

Gearet beta: Dette forekommer, når selskabet ændrer deres kapitalstruktur fra at være 100 % 

egenkapitalfinansieret til at have en fordeling imellem egenkapitalfinansieret til fremmedfinansieret. 

Det, at selskabet nu har optaget gæld, medfører, at den finaniselle risiko er forøget. F.eks. vil en deling 

mellem egenkapital- og fremmedfinansiering medføre, at den gearede beta nu udgør 2 x ugearet 

beta49. Hvor stor risiko en investor tager, afhænger af, hvilken branche, selskabet ligger i. Generelt 

siger man, at selskaber inden for informationsteknologi, software og medier udgør en højrisiko. Det 

betyder typisk, at betaværdien ligger over 1,15. Derimod vil der være tale om en lav risiko, hvis 

betaværdien ligger under 0,85. Dette kunne være selskaber, som ligger i brancher inden for fødevarer 

og forsyningsselskaber. Kommer man frem til en betaværdi på 0,85 – 1,15 har man en mellemrisiko.           

Fremmed kapital-afkastkrav: Afkastkravet vil ofte svare til den rentesats, som man ville kunne opnå 

ved en langfristet rentebærende gæld. I praktisk anvendes ofte den pålydende rente på selskabets 

langfristede gæld50.    

Marginal skattesats: Er relevant, fordi selskabet ved finansiering med fremmedkapital får et 

skattefradrag i form af renteomkostninger. Dette svarer til selskabsskattesatsen på 23,5 % i 

indkomståret 2015.   

Kapitalstruktur (gearing): Beskriver forholdet mellem egenkapitalfinansiering og fremmedkapital- 

finansiering. Kapitalstrukturen har i modellen indflydelse på vægtningen af afkastkravet mellem 

afkastkravet, egenkapital og fremmedkapital51. Selskabets kapitalstruktur vil blive sammenlignet med 

den pågældende branches normale kapitalstruktur. På den måde kan det vurderes, om det 

pågældende selskab løber en større risiko ved sin gearing end tilsvarende selskaber.   

                                                             
49

 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 703. 
50 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 703. 
51 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 703. 
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5.4.2.4 Følsomhedsanalyse  

Selskabet skal udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis en rimelig sandsynlig ændring af de primære 

forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for genindvindingsværdien, vil forårsage, at den 

regnskabsmæssige værdi af de pengestrømsgenererende enheder overstiger genindvindingsværdien. 

Såfremt dette er tilfældet, så skal selskabet oplyse om den værdi, hvormed genindvindingsværdien 

overstiger den regnskabsmæssige værdi, værdien af den primære forudsætning, og det beløb, 

hvormed den primære forudsætning skal ændres efter indarbejdelsen af følgevirkningen, jf. IAS 36.134 

f.  

Kapitalværdien er i vid udstrækning baseret på fremtidige pengestrømme og forventninger til 

markedet i fremtiden. Forventninger til fremtiden er altid bygget på subjektive skøn, hvorfor der er 

usikkerhed omkring estimaterne af de fremtidige pengestrømme og udviklingen i markederne. 

Følsomhedsanalysen medvirker til, at ledelsen er nødt til at forholde sig kritisk til resultatet af 

nedskrivningstesten og modvirke eventuelle overoptimistiske budgetter.  

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) offentliggjorde i 2012, at de bl.a. 

ville fokusere på relevansen og hensigtsmæssigheden af følsomhedsanalysen i regnskabet52. 

Ifølge anbefalinger bør følsomhedsanalysen altid følge kapitalværdiberegningen og bør især fokusere 

på udviklingen i det frie cash flow og diskonteringsfaktorens størrelse53. 

 

5.5. Modeller til nedskrivningstest 

5.5.1. DCF-modellen 

DCF-modellen er en model af flere, som kan anvendes ved værdiansættelser. DCF-modellen anvendes 

til beregning af egenkapitalværdi og selskabsværdi54, som er den mest anvendte model blandt 

regnskabsbrugere55.  

DCF kan både anvendes ved værdiansættelse af egenkapital og selskabets samlede værdi. Derudover 

kan den også anvendes på lavere niveauer, som f.eks. pengestrømsgenererende enheder.  

                                                             
52 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/ESMA-Goodwillnedskrivninger.pdf  
53 R&R 2008, nr. 12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 29 
54 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, 3. udgave, s. 41 
55

 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Publikationer/Fagligt%20notat%20om%20vrdiansttelse
%20af%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele.ashx  

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/ESMA-Goodwillnedskrivninger.pdf
http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Publikationer/Fagligt%20notat%20om%20vrdiansttelse%20af%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Publikationer/Fagligt%20notat%20om%20vrdiansttelse%20af%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele.ashx
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Nedenfor fremgår de enkelte dele af DCF-modellen:56  

• Estimering af det frie cash flow i budgetperioden  

• Fastlæggelse af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)  

• Estimering af terminalværdien  

• Estimering af markedsværdien af selskabets nettogæld 

De første tre punkter er gennemgået ovenfor, mens estimering af markedsværdien af selskabets 

nettogæld vil blive gennemgået nedenfor:  

Arbejdskapitalen er de poster i balancen, som ikke er rentebærende. Dette er typisk poster, som man 

må forvente aldrig går i nul, så længe regnskabet er aflagt efter going concern. Disse poster vil være 

omsætningsaktiver med undtagelse af likvidbeholdninger.   

Nettorentebærende gæld indgår som en del af beregningen af WACC. Derudover skal man også tage 

hensyn til denne, hvis DCF-modellen skal opgøres på ejerniveau. Dette sker ved at fratrække selskabets 

nettorentebærende gæld.  

Geninvestering i anlægsaktiver er nødvendig for at kunne holde fremtidlige pengestrømme på et 

stabilt niveau. Hvis selskabet ikke investerer, vil det formentlig miste det fremtidige grundlag at 

generere cash flow på.  

Det helt centrale er at vurdere, om selskabets forventninger til fremtiden tilsvarende giver konkrete 

ændringer i arbejdskapitalen, nettorentebærende gæld samt geninvestering i anlægsaktiver. Hvis et 

selskab forventer at få omsætningsvækst, skal dette kunne afspejle sig i ændringer i balancen.  

 

5.5.2. Selvudviklet model til nedskrivningstest 

Eftersom de udvalgte selskaber anvender en diskonteringsfaktor i forbindelse med deres 

nedskrivningstest, har vi valgt at udarbejde en nedskrivningstest med udgangspunkt i 

diskonteringsfaktorer. Derved har vi valgt at anvende en egenudviklet nedskrivningstestmodel til at 

diskontere pengestrømme. Denne model tager udgangspunkt i diskonteringsfaktor, vækstrate samt 

budgetperioder.  

                                                             
56

 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Publikationer/Fagligt%20notat%20om%20vrdiansttelse
%20af%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele.ashx  
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6. Analysemodel 

I kapitlerne ovenfor er de regnskabsmæssige krav til goodwill og nedskrivningstest gennemgået, og der 

er foretaget diskussioner af relevante anbefalinger. Nedenfor introduceres oplysningskravene efter IAS 

36. Oplysningskravene er vigtige for at give regnskabsbrugeren kendskab til de anvendte 

forudsætninger ved nedskrivningstest og dermed yderst relevante for vores problemstilling.  

Ligeledes vil vi i dette kapitel udarbejde en analysemodel, som både tager højde for de 

regnskabsmæssige krav, oplysningskravene og relevante anbefalinger. Formålet med analysemodellen 

er at give en ensartet og struktureret analyse af de udvalgte selskabers nedskrivningstest og deres 

forudsætninger.  

 

6.1. Introduktion til selskaberne 

Vi vil indledningsvis, for vores analyser af selskaberne, give en kort introduktion til selskaberne. Denne 

introduktion gives for at skabe en grundlæggende forståelse af selskaberne samt disses 

kernekompetencer og forretningsområder.   

 

6.2. Nedskrivningstest 

IAS 8.10 kræver, at selskaberne vælger en regnskabspraksis, der er relevant, set i forhold til 

regnskabsbrugernes beslutninger, og er pålidelig. Dette skal sikre, at selskabernes resultater og 

finansielle stilling præsenteres pålideligt, så de viser den økonomiske effekt af begivenheder og 

transaktioner, er neutral og uden fejl, er forsigtig og er fuldstændig57. Herudover præciseres det, 

vedrørende nedskrivningstest, i IAS 36.130, at selskaberne skal give yderligere oplysninger om bl.a. 

omstændighederne, der forårsagede nedskrivningen samt nedskrivningsbeløbet.  

IFRS stiller ingen krav om en ledelsesberetning, men der er lavet en vejledning til ledelsesberetningen. 

Denne er dog frivillig og er ikke en del af de EU-godkendte standarder. I Danmark, ifølge 

årsregnskabsloven, er ledelsesberetningen et krav. Det betyder, at der i koncernregnskabet skal 

udarbejdes en ledelsesberetning, men efter dansk lovgivning i stedet for IFRS58.  

                                                             
57 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 386 
58 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 322 
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Der er en diskussion blandt revisorer, FSR m.fl., om det er korrekt at udarbejde en ledelsesberetning, 

når IFRS egentlig kræver, at oplysningerne placeres i noterne. IFRS tillader, efter fjernelse af 

revisionskravet af ledelsesberetningen, kun oplysninger i ledelsesberetningen om finansielle risici59.  

Alt andet lige er oplysningerne vigtige, uanset om de er i noterne eller i ledelsesberetningen, for at give 

en god forståelse af selskabet samt ledelsens forudsætninger og vurderinger i forhold til 

nedskrivningstestene. 

 

6.2.1. Pengestrømsgenererende enheder 

Såfremt en nedskrivning knytter sig til en eller flere pengestrømsgenererende enheder, skal der, ifølge 

IAS 36.130, gives en beskrivelse af, hvilket segment de tilhører, om det f.eks. er produktsegment, 

forretningsområde eller geografisk segment. Herudover skal der gives oplysninger om størrelsen af 

nedskrivningen og oplysninger om eventuelle ændringer i sammensætningen af de 

pengestrømsgenererende enheder siden sidste nedskrivningstest, herunder en beskrivelse af den 

nuværende og tidligere måde at sammenlægge dem på samt en beskrivelse af årsagen til ændringen. 

IAS 36.134 a kræver, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill for væsentlige 

pengestrømsgenererende enheder oplyses. 

 

6.2.2. Fremtidige pengestrømme 

Selskaberne skal oplyse, om genindvindingsværdien er opgjort på grundlag af kapitalværdien eller 

dagsværdien, jf. IAS 36.134 c. Såfremt selskaberne anvender kapitalværdien til opgørelse af 

genindvindingsværdien, så skal der være en forklaring på hver primære forudsætning, som ledelsen 

har lagt til grund, en beskrivelse af opgørelsesmetoden, uanset om den afspejler tidligere erfaringer 

eller ekstern information, forklaring på afvigelser, og derudover skal der gives følgende forklaringer: 

Budgetperiode 

Der skal oplyses om længden på den periode, som ledelsen har fremskrevet pengestrømme over, 

baseret på ledelsesgodkendte budgetter. Anvender ledelsen en periode på over fem år, så skal det 

forklares, hvorfor en længere periode er berettiget. 

                                                             
59 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 323 
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Vi tager udgangspunkt i de seneste udmeldte forventninger fra de udvalgte selskaber.  

Vækstrate 

Der skal oplyses om den vækstrate, som er anvendt til ekstrapolation af pengestrømme ud over den 

budgetterede periode. Ydermere skal der gives en forklaring på vækstrater, der overstiger den 

gennemsnitlige langsigtede vækstrate for produkter, brancher eller lande, som selskaberne opererer i.  

Diskonteringsfaktor 

Der skal oplyses om den eller de diskonteringsfaktorer, der er anvendt til at tilbagediskontere de 

fremtidige pengestrømme. 

 

6.2.3. Følsomhedsanalyse 

Selskaberne skal udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis en rimelig sandsynlig ændring i de primære 

forudsætninger kan medføre et nedskrivningsbehov, jf. IAS 36.134 f. Er dette tilfældet, så skal der gives 

oplysninger om det beløb, som genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi med, 

værdien af den primære forudsætning samt hvor meget den primære forudsætning skal ændre sig, for 

at genindvindingsværdien svarer til den regnskabsmæssige værdi.  

 

6.2.4. Udførelse af nedskrivningstest 

Formålet med nedskrivningstesten er, at undersøge om der vil opstå et nedskrivningsbehov på den 

indregnede goodwill.  

Udførelsen af nedskrivningstesten tager udgangspunkt i fremtidige pengestrømme fra 

pengestrømsgenerende enheder, som fremkommer af de offentliggjorte budgetter. Derudover vil 

oplysninger om forventninger til vækstrate og diskonteringsfaktor, som er oplyst i selskabernes 

årsrapporter for 2014, også blive anvendt. 

Med de anvendte budgetoplysninger, vækstrater og diskonteringsfaktor, vil vi vurdere, hvor lang tid 

der skal til, for at kapitalværdien bliver større end den indregnede goodwill i årsregnskabet 2014. 

Efterfølgende vil vi vurdere om den opnåede levetid vurderes realistiske. Derudover vurderes, hvor 

følsom den udførte nedskrivningstest er over for ændringer i de anvendte oplysninger.        
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Eftersom de offentliggjorte budgetter kan være sparsom med oplysninger, kan det være nødvendigt at 

forudsætte forhold, for at have de nødvendige oplysninger til nedskrivningstesten. Dette vil blive 

beskrevet i de enkle nedskrivningstest, hvor det findes nødvendigt. 

 

6.3. Delårsrapporter 2015 

Værdiforringelse skal testes mindst én gang årligt, og når der er indikationer på værdiforringelse, jf. IAS 

36.90.  

På dette grundlag anser vi det for relevant at gennemgå delårsrapporterne, der er aflagt efter 

udarbejdelsen af årsrapporten for 2014. Formålet er at se, om de regnskabsmæssige skøn, som 

ledelsen havde sat op i årsrapporten, stadig er realistiske, og om eventuelle ændringer kan tyde på, at 

de opstillede forudsætninger i årsrapporten ikke var helt realistiske.  

Samtidig skal der testes for værdiforringelse, hvis der er indikationer på dette, jf. ovenfor, og hermed 

skal der gives de samme oplysninger, som hvis der blev nedskrevet i årsrapporten. Dermed kan det 

være interessant at se, om forudsætningerne er ændret og eventuelt nedskrevet efter årsrapporten.  

 

6.4. Sammenhænge 

Ved vurderingen af samfundsøkonomiske konjunkturer kan man forholde sig til indikatorer for den 

generelle økonomiske udvikling. Disse vil som oftest vedrøre pris- og lønudvikling, beskæftigelse og 

arbejdsløshed, industriproduktion, husholdningers forbrug, udenrigshandel og betalingsbalance, 

kreditmarkedsforhold samt offentlige finanser60.   

Da selskabernes aktiviteter er fordelt i store dele af verden, skal disse samfundsøkonomiske 

indikatorer vurderes på et større niveau. Det optimale vil være at vurdere det på segmentniveau. Vi 

har valgt at anvende de grundlæggende samfundsøkonomiske indikatorer, jf. analysemodelen. 

 Vækst i BNP 

 Inflation 

 Politiske forhold 

                                                             
60

 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/%C3%B8ko
nomiske_indikatorer  

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/%C3%B8konomiske_indikatorer
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Konjunkturteori_og_inflation/%C3%B8konomiske_indikatorer
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Organisationen International Monetary Fund har udarbejdet en rapport, som hedder Economic 

Outlook Uneven Growth Short- and Long-Term Factors, som er en omfattende rapport, hvor man har 

opgjort den opnåede inflation, Real BNP mm.  Med udgangspunkt i denne rapport samt 

tradingeconimics.com kan vi vurdere, om der er sammenhæng i selskabernes nedskrivninger eller 

mangel på samme. Det afspejler den udvikling, man kan se af samfundsøkonomiske indikatorer.  

Ved at undersøge om der er sammenhæng mellem to faktorer, så kan der opstå en logisk forklaring. 

Derfor vil vi i vores afhandling undersøge, om der er sammenhæng mellem årets resultat før skat og 

nedskrivning af goodwill samt om der er sammenhæng mellem de samfundsøkonomiske konjunkturer 

og nedskrivning af goodwill. Vi har valgt at afgrænse os til disse to sammenhænge grundet manglende 

plads til at behandle flere sammenhænge.  

Sammenhængen mellem årets resultat før skat og nedskrivning af goodwill er valgt, da årets resultat 

før skat må anses for indikator på, hvordan selskabet klarer sig.  

Sammenhængen mellem samfundsøkonomiske konjunkturer og nedskrivning på goodwill ønskes 

belyst, da vi forventer, at det vil kunne give nogle alternative forklaringer på nedskrivningerne. Af de 

samfundsøkonomiske konjunkturer vil vi lægge vægt på at sammenligne med væksten i BNP og 

inflation.  

 

6.5. Sammenfatning 

Vi har behandlet ovenstående områder, og har på dette grundlag udarbejdet nedenstående 

analysemodel, som vi vil anvende på de udvalgte selskaber. Modellen indbefatter de ovennævnte 

regnskabsmæssige krav tillige med oplysningskravene og relevante anbefalinger.   

Oplysninger om nedskrivningstest Referencer 

Selskaberne skal oplyse om anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af 

årsrapporten, målegrundlag samt anden relevant praksis, der fremmer forståelsen. 

 

Herudover skal selskaberne oplyse om målegrundlaget for genindvindings-værdien. 

 

Ledelsesberetning er ikke et krav efter de internationale regnskabsregler, men er et 

krav efter den danske årsregnskabslov.  

 

Det forventes, at selskaberne giver supplerende oplysninger, der er relevante for 

IAS 1.117 & 

IAS 8.10 

 

IAS 1.118 

 

ÅRL § 99 

 

 

IAS 1.13 & 
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regnskabsbrugerne, såsom de bestemmende faktorer for indtjening, finansielle 

forhold samt usikkerheder, som kan påvirke selskabet. 

IAS 1.15 

Forudsætninger Referencer 

Selskaber skal oplyse om følgende forudsætninger i forbindelse med 

nedskrivningstest af goodwill, da der ikke er en officiel markedskurs for goodwill: 

 En beskrivelse af de primære forudsætninger som selskabets ledelse har lagt til 

grund for deres prognoser for de fremtidige pengestrømme. De primære 

forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens genindvindingsværdi er 

mest følsom over for.  

 En beskrivelse af ledelsens metode til fastsættelse af værdier tilknyttet til de 

enkelte primære forudsætninger, uanset om disse værdier afspejler tidligere 

erfaringer eller bygger på eksterne informationer, eller hvorfor de afviger fra 

tidligere erfaringer eller eksterne informationer. 

Såfremt der er foretaget ændring af værdiansættelsesmetoden, så skal 

selskabet give oplysninger om denne ændring og begrunde den.  

IAS 36.134 e 

1-2 

Fastlæggelse af pengestrømsgenerernde enheder Referencer 

Ved nedskrivningstest skal goodwill allokeres til pengestrømsfrembringende 

enheder, der forventes at opnå fordele af goodwillen. Hver 

pengestrømsfrembringende enhed som goodwillen allokeres til, må ikke overstige 

det laveste niveau, der er defineret som driftssegmenter.  

 

Selskaber skal give en beskrivelse af den pengestrømsgenererende enhed, den 

beløbsmæssige størrelse af tab samt en beskrivelse af tidligere og nuværende måder 

at sammenlægge aktiver på og en forklaringen på ændringen, hvis et tab ved 

værdiforringelse er indregnet eller tilbageført i perioden. 

 

Selskaber skal oplyse om den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der er allokeret til 

den pengestrømsfrembringende enhed. 

IAS 36.80 

 

 

 

 

IAS 36.130 d 

 

 

 

 

 

IAS 36.134 a 

Fremtidige pengestrømme Referencer 

Fremtidige pengestrømme skal opgøres ud fra prognoser for pengestrømme fra den 

forsatte anvendelse af aktivet, prognoser for de pengestrømme, der er nødvendige 

for at generere pengestrømme fra den fortsatte anvendelse af aktivet og 

nettopengestrømme ved afhændelse af aktivet ved brugstidens udløb. 

 

Fremtidige pengestrømme skal opgøres ud fra aktivets aktuelle tilstand og må ikke 

omfatte forventede fremtidige pengestrømme fra fremtidig omstrukturering, som 

selskabet ikke har forpligtet sig til, eller forbedringer. 

 

 

 

IAS 36.39 

 

 

 

 

IAS 36.44 
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Længden af budgetperioden Referencer 

Selskaber skal ved måling af kapitalværdien basere deres pengestrømsprognoser på 

de seneste budgetter, som er godkendt af ledelsen. Budgetterne må ikke indeholde 

forventede fremtidige pengestrømme fra fremtidige omstruktureringer eller 

forbedringer. Budgetterne må højest løbe over en femårig periode, medmindre en 

længere periode kan begrundes. 

 

Selskaber skal oplyse om perioden, som de ledelsesgodkendte budgetter er 

udarbejdet over, og hvis perioden på fem år er overskredet, skal dette forklares og 

begrundes. 

 

Selskabers ledelse skal vurdere rimeligheden af de forudsætninger, der er anvendt til 

budgetter og prognoser for de fremtidige pengestrømme samt sikre at prognoserne 

er realistiske og i overensstemmelse med tidligere faktiske forhold. 

IAS 36.33 b 

 

 

IAS 36.35 

 

 

IAS 36.134 d 

3 

 

IAS 36.34 

Vækstrate i terminalperioden Referencer 

Vækstraten i terminalperioden skal svare til den langsigtede nominelle vækst i 

samfundet, dvs. inflationen tillagt realvækst. Fx var inflation 0,6 % i 2014 i Danmark 

og realvæksten var 1,1 %, hvormed vækstraten i terminalperioden bør være 1,7 % for 

Danmark. 

 

Selskaber skal anvende en stabil eller faldende vækstrate til ekstrapolation af 

pengestrømme i terminalperioden, samt give en forklaring, hvis der anvendes en 

vækstrate, som overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de 

produkter, brancher eller lande, som selskabet opererer i. 

61, 62, 63 

 

 

 

 

IAS 36.33 c 

&  

IAS 36.134 d 

4 

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor Referencer 

Diskonteringsfaktoren skal opgøres før skat og skal afspejle den tidsmæssige værdi af 

penge og risici, der er forbundet med aktivet. Diskonteringsfaktoren, der anvendes til 

at måle aktivets kapitalværdi, skal ikke afspejle risici, der allerede er taget højde for i 

fremtidige pengestrømme eller vækstraten.  

 

Selskabet skal oplyse om den diskonteringsfaktor, der er anvendt til at skønne de 

fremtidige pengestrømme. 

 

Såfremt der ikke findes en direkte diskonteringsfaktor på markedet, så kan selskabet 

anvende en erstatning til at skønne diskonteringsfaktoren. Denne erstatning kan 

være selskabets WACC64. 

IAS 36.55-56 

 

 

 

IAS 36.134 d 

5 

 

IAS 36.57 

                                                             
61 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1813213&vId=208529  
62

 Se bilag 2 – Inflation Danmark 2014 
63 Se bilag 3 – Realvækst Danmark 2014 
64 Weighted Average Cost of Capital  

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1813213&vId=208529
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Der skal generelt anvendes en landespecifik WACC65. 

 

Kapitalstruktur – hvordan forholder selskaberne sig til: 

 Nettorentebærende gæld 

 Geninvestering i anlægsaktiver 

 Arbejdskapital 

 

Lånerenten bør baseres på den risikofrie rente, der under normale omstændigheder 

tager udgangspunkt i renten på 10-årige statsobligationer. 

Følsomhedsanalyse Referencer 

Selskabet skal udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis en rimelig sandsynlig ændring af 

de primære forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for 

genindvindingsværdien, vil forårsage, at den regnskabsmæssige værdi af de 

pengestrømsgenererende enheder overstiger genindvindingsværdien. Såfremt dette 

er tilfældet, så skal selskabet oplyse om den værdi, hvormed genindvindingsværdien 

overstiger den regnskabsmæssige værdi, værdien af den primære forudsætning og 

det beløb, hvormed den primære forudsætning skal ændres efter indarbejdelsen af 

følgevirkningen. 

 

I følsomhedsanalysen vil det være relevant at undersøge de primære forudsætninger, 

dvs. de forudsætninger som de pengestrømsgenererende enheder er mest følsomme 

overfor. 

IAS 36.134 f 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 36.130 f 

3 & IAS 

36.134 d 1 

Udførelse af nedskrivningstest Referencer 

Vi har udarbejdet en nedskrivningstestmodel, hvor vi vil nedskrivningsteste 

selskabernes goodwill indregnet i årsregnskaberne for 2014.  

 

Vores nedskrivningstest vil danne grundlag for at vurdere om der et behov for 

nedskrivning på selskabernes goodwill, samt hvor mange år der skal til for at 

kapitalværdien er større end den indregnede goodwill. Efterfølgende vurderes 

levetiden. 

 

Derudover vil nedskrivningstesten også danne grundlag for at vurderer følsomheden 

ved ændringer i vækstrater, diskonteringsfaktor og budgettal. 

 

Analyse af delårsrapporter for 2015 Referencer 

Værdien af goodwill skal testes mindst én gang årligt, og hvis der er indikationer på 

værdiforringelse. 

 

Vi finder det relevant at kontrollere, om eventuelle ændringer i de primære 

IAS 36.90 

                                                             
65 Årsrapporter efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS, 4. udgave, s. 704 
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forudsætninger er blevet aktuelle i de efterfølgende perioder, samt om de opsatte 

forudsætninger i årsrapporterne ser ud til at holde stik.  

Sammenhæng Referencer 

Årets resultat og nedskrivning af goodwill 

 

Samfundsøkonomiske konjunkturer og nedskrivning af goodwill 

 Vækst i BNP 

 Inflation 

 

  

7. G4S plc 

7.1. Introduktion til G4S plc 

G4S plc, herefter G4S, er verdens største sikkerhedsselskab med omkring 618.000 medarbejder i 120 

lande. Det hele begyndte i en lille lejlighed i Ny Kongensgade i København i 1901 under navnet 

København-Frederiksberg Nattevagt, og fortsatte med at udvikle sig og vokse. G4S opstod i 2004 som 

en fusion mellem Securicor plc, Group 4 Falck A/S’s sikkerhedsforretning66.  

Selskabet er noteret på London Stock Exchange og sekundært på Københavns Fondsbørs67. 

G4S opererer i det meste af verden og fordeler sig således efter omsætning68: 

  

                                                             
66

 http://www.g4s.dk/Om-G4S/Historie.aspx  
67 http://www.g4s.dk/Om-G4S/Historie.aspx  
68 http://www.g4s.com/en/Who%20we%20are/Where%20we%20operate/  

 23 % - Storbritannien og Irland 

 21 % - Europa 

 20 % - Nordamerika  

 19 % - Asien og Mellemøsten 

 10 % - Latinamerika 

 07 % - Afrika 

http://www.g4s.dk/Om-G4S/Historie.aspx
http://www.g4s.dk/Om-G4S/Historie.aspx
http://www.g4s.com/en/Who%20we%20are/Where%20we%20operate/
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Hovedforretningssegmenterne er, for G4S69: 

 

7.2. Nedskrivningstest 

G4S er tilfredse med resultatet for 2014. Omsætningen for de fortsatte aktiviteter er steget med 3,9 % 

i forhold til 2013, men bruttomarginen er cirka den samme som i 2013. Dette skyldes, at der i 2013 og 

2014 er foretaget en hel del omstruktureringer, der bl.a. omhandler nye procedurer, større fokus på 

arbejdseffektivitet og implementering af koncernens værdier70. Den organiske vækst var påvirket af 

tabet af 3 betydelige kontrakter i England, Holland og Australien71, men lå stadig på 3,9 % samlet set 

og på 9 % på nye markeder72.  

I 2014 har G4S ikke købt nogen datterselskaber, men har skilt sig af med følgende73:  

Den 31. december 2014 udgjorde G4S’ goodwill £1.939 mio. mod £1.955 mio. i 2013. Faldet skyldes, 

som ovennævnt, at G4S har skilt sig af med nogle af sine datterselskaber. G4S’ samlede aktiver 

udgjorde pr. 31. december 2014 £4.822 mio. mod £5.262 mio. i 2013. Goodwill udgjorde pr. 31. 

december 2014 40 % af aktivmassen og 200 % af egenkapitalen, jf. beregningerne i bilag 1. Ud fra 

dette kan G4S karakteriseres som et selskab, hvor værdiansættelsen af goodwillen kan have en 

                                                             
69 G4S Årsrapport 2014, s. 2 – 4  
70 G4S Årsrapport 2014, s. 8 
71

 G4S Årsrapport 2014, s. 91 
72 G4S Årsrapport 2014, s. 9 
73 G4S Årsrapport 2014, s. 124 

 84 % - Sikkerhedsløsninger  

herunder sikkerhedssystemer, outsourcing af 

specialister, sikkerhedstjenester og rådgivning 

 16 % - Værdihåndteringsservice 

Herunder kontanthåndtering, kontanttransport, 

rådgivning og håndtering af hæveautomater 

 US Goverment Solution 

 Likvidforretning i Canada 

 Selskab i Norge 

 Låseforretning i Finland 

 Selskab i Sverige 
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væsentlig betydning. Værdiforringelse af goodwill kan få stor betydning for egenkapitalen, da 

nedskrivningen skal indregnes i resultatopgørelsen.  

G4S oplyser i årsrapporten, at der ikke er foretaget nedskrivning på goodwill i 2014, men i 2013 blev 

goodwill samlet nedskrevet på £46 mio. og fordelte sig som vist i figur 7.174. 

 

Regnskabspraksis er beskrevet i noterne til det konsoliderede regnskab for koncernen, og herunder 

oplyses det bl.a., at genindvindingsværdien opgøres som nytteværdien udledt af de 

tilbagediskonterede pengestrømme. I enkelte tilfælde, hvor markedsprisen kan identificeres, opgøres 

den som dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. I 2014 er goodwill-værdien af 

Storbritanniens værdihåndteringsservice og Brasiliens sikkerhedsservice opgjort efter denne metode75. 

Der er ikke en decideret ledelsesberetning i G4S’ regnskab, men både bestyrelsesformanden, CEO’en, 

CFO’en og revisionskomiteen har lavet beretninger.  I bilag 15 gennemgås det, om G4S lever op til de 

specifikke krav til ledelsesberetning efter årsregnskabsloven for regnskabsklasse D selskaber76. Samlet 

set lever G4S op til kravene, men mangler dog en femår hoved- og nøgletalsoversigt. 

Oplysningskravene i IAS 1 er ud fra ovenstående opfyldt, og der gives en stor grad af oplysninger om de 

væsentligste begivenheder i året. Det er oplyst, hvordan genindvindingsværdien er opgjort, jf. IAS 

1.118. Ledelsesberetningen lever i store træk op til kravene i ÅRL § 99, men mangler en femårs 

oversigt over hoved- og nøgletal. Generelt er det svært at finde oplysninger til ledelsesberetningen i 

årsrapporten, og de står meget spredt. 

 

7.2.1. Forudsætninger 

Det oplyses ikke direkte, hvilke primære forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for deres 

prognoser for de fremtidige pengestrømme, men det kan udledes af overskriften på noten til 
                                                             
74

 G4S Årsrapport 2014, s. 128 
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følsomhedsanalysen, ”Sensitivity to key assumptions”77, hvor vækstrate og diskonteringsfaktor 

nævnes. Hermed konkluderes det, at de primære forudsætninger er vækstrate og diskonteringsfaktor.  

Det er beskrevet i note 18 i G4S’ årsrapport for 2014, hvordan værdierne til de primære 

forudsætninger er fastsat. Dette er gennemgået nedenfor i afsnit 7.2.3.2. og 7.2.3.3. Det er oplyst, at 

regnskabstallene for 2013 er tilrettede grundet implementeringen af IFRS 10 og 1178. Der er ikke oplyst 

om andre ændringer af værdiansættelsesmetoden.  

Ud af ovenstående lever G4S op til oplysningskravene i IAS 36.134 e 1-2. Brugervenligheden kunne 

være bedre ved, at de primære forudsætninger fremgik eksplicit.  

Herudover vil det være relevant at se på indvirkningen af de samfundsøkonomiske konjunkturer samt 

andre økonomiske påvirkninger fra begivenheder i verden. Der henvises til afsnit 7.4, hvor dette vil 

blive gennemgået. 

 

7.2.2. Pengestrømsgenererende enheder 

G4S identificerer pengestrømsgenererende enheder på landeniveau samt på betydelige 

forrentningsenheder79, figur 7.2. viser de pengestrømsgenererende enheder fordelt på de væsentligste 

lande. 
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Det oplyses endvidere, hvordan goodwill fordeler sig på de pengestrømsgenererende enheder i 

Storbritannien og USA. Fordelingen er som følger: 

G4S’ største forretningsområder er sikkerhedsservice og værdihåndteringsservice, jf. note 6 i 

årsrapporten for 2014, men ved fordeling på de pengestrømsgenererende enheder, opdeler G4S deres 

forretning yderligere, jf. ovenfor. Herved kan vi konkludere, at G4S har allokeret goodwill til 

pengestrømsfrembringende enheder, og endda mere detaljeret end det kræves ifølge IAS 36.80. 

Det fremgår ikke direkte, at pengestrømme opgøres ud fra prognoser for pengestrømme fra den 

fortsatte anvendelse af aktivet, prognoser for de pengestrømme, der er nødvendige for at generere 

pengestrømme fra den fortsatte anvendelse af aktivet og nettopengestrømme ved afhændelse af 

aktivet jf. IAS 36. 39. Det kan dog udledes af forskellige passager i G4S’ årsrapport, at pengestrømme 

opgøres ud fra den fortsatte anvendelse af aktiverne80, hvormed de lever op til oplysningskravene i IAS 

36.39, men de kunne tydeliggøre det i forhold til brugervenligheden og gennemsigtigheden. 

Af figur 7.2. fremgår det, at der er en post, som hedder ”other”, og denne post udgør 20 % af den 

samlede goodwill. Det er ikke oplyst i årsrapporten, hvilke lande denne post omfatter, og hvordan den 

fordeler sig. Ifølge IAS 36.134 skal der oplyses om den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er 

væsentlig i forhold til den samlede værdi af goodwill. Det er ikke oplyst i årsrapporten, hvilke kriterier, 

som G4S lægger til grund for deres væsentlighedsvurdering, men vi vurderer, at 20 % af den samlede 

goodwill er en betydelig post. Ud fra dette kan det diskuteres, om der er givet tilstrækkeligt med 

oplysninger om de pengestrømsgenererende enheder, da det er overvejende sandsynligt, at 

regnskabsbrugerne har interesse i, hvilke pengestrømsgenererende enheder, goodwillen fordeler sig 

på, og dermed har betydelig indflydelse på nedskrivningstesten.   

Der har, som ovennævnt, ikke været nedskrivninger i goodwill i 2014, men i 2013 blev goodwill 

nedskrevet med £46 mio. Det er oplyst, hvordan nedskrivningen fordeler sig på lande, se figur 7.1. og 

yderligere oplyses det, hvilke årsager, der lå til grund for nedskrivningen. I Brasilien var det tab i 
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teknologiforretningen samt et generelt fald i handlen. Nedskrivningen i Irland var et resultat af de 

økonomiske udfordringer samt omstrukturering i værdihåndteringen. Afrikas nedskrivning var 

hovedsagligt på grund af en forværring af den økonomiske og politiske situation. Hermed lever G4S op 

til kravet i IAS 36.130 om, at der skal oplyses om, hvilke enheder, som nedskrives på samt årsager 

hertil. 

Det er overvejende sandsynligt, at de fremtidige pengestrømme er forskellige afhængigt af, hvilke 

forretningsområder, markeder og lande der er tale om. Det er derfor relevant at fastlægge de 

pengestrømsgenererende enheder efter lande samt efter de største forretningsområder og analysere 

på dem separat. Ud af dette kan vi konkludere, at G4S generelt giver en klar præsentation af, hvordan 

goodwill allokeres til de pengestrømsgenererende enheder. Dog er det lidt uklart, hvordan 20 % af 

goodwillen allokeres. Overordnet giver G4S regnskabsbrugeren udførlig og relevant information samt 

mulighed for, at regnskabsbrugeren selv kan danne sig et indtryk af værdiforringelsen af goodwill. 

Hermed er værdien af den kvalitative information høj, da fastlæggelsen af de 

pengestrømsgenererende enheder er detaljeret.     

  

7.2.3. Fremtidige pengestrømme 

Omstruktureringsomkostninger bliver først indregnet, når G4S har udviklet en detaljeret plan for 

omstruktureringen og har rejst en relevant forventning hos dem, der bliver påvirket af 

omstruktureringen, eller når den er blevet annonceret til de berørte parter81. Oplysningskravene er 

opfyldt efter IAS 36.44, men oplysningen står ikke i sammenhæng med kommentarerne til de 

fremtidige pengestrømme, hvilket giver et manglende overblik for regnskabsbrugeren og generelt gør 

det svært for regnskabsbrugeren at finde ud af, om oplysningskravene er opfyldt.  

Det oplyses i note 18 i G4S’ årsrapport for 2014, at genindvindingsværdien for 

pengestrømsgenererende enheder generelt bestemmes af kapitalværdien, som er udledt af 

tilbagediskonterede pengestrømme. Dog er goodwillværdien af Storbritanniens 

værdihåndteringsservice og Brasiliens sikkerhedsservice opgjort som dagsværdien fratrukket 

salgsomkostninger.  
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7.2.3.1. Længde af budgetperiode 

Direktøren gennemser koncernens strategi, strategi på mellemlangsigt, likviditet og finansielle stilling i 

forhold til budgetterne de næste 12 måneder82.  

G4S skriver, at alle lande med aktivitet er forpligtet til at sende et budget for det kommende 

regnskabsår samt strategiske prognoser for de efterfølgende to år83.  

Koncernen anvender en risikoprognose på 10 % til at reducere omsætningsprognoserne hvert år for at 

afspejle den usikkerhed, som er forbundet med at estimere de fremtidige indtægtsstrømme.  

Pengestrømsprognoser fra år fire og frem, justeres ved at anvende en vækstrate og specifikke 

risikovægtede diskonteringssatser84, der redegøres for i de efterfølgende afsnit. 

Af ovenstående fremgår det ikke klokkeklart, hvor lang budgetperioden er, men det udledes, at 

budgetperioden er på tre år, og perioden herefter er terminalperioden. Dette understøttes af den 

uafhængige revisors påtegning til medlemmer af G4S plc, hvor revisor skriver ”… our audit procedures 

included challenging the forecast earnings and cash flows over the three year forecast period…”85.  

Ydermere fremgår det heller ikke klart, hvordan selskabets procedure for godkendelse af budgetter 

fungerer. Det skal igen findes andre steder i årsrapporten, fx ”The group has a comprehensive 

budgeting process with the budget being approved by the board”86.  

Det ville give regnskabsbrugeren et bedre overblik og forståelse, hvis det stod klart, at budgettet var 

over en treårig periode og blev godkendt af bestyrelsen. Oplysninger i regnskabet lever dog op til 

kravene om en budgetperiode på maksimalt fem år, jf. IAS 36.35 og IAS 36.134 d. Ligeledes lever G4S 

op til kravet om ledelsesgodkendte budgetter, jf. IAS 35.33 b.   

G4S-koncernen har indført stærke interne kontroller og risikostyringssystemer til regnskabsaflæggelse 

og budgettering. Der er en stærk budgetteringsproces, hvor bestyrelsen skal godkende budgetterne. 

Der skal rapporteres kvartalsvist, og de faktiske resultater gennemgås og afvigelser gennemgås87. Det 

fremgår ikke helt klart, at G4S-ledelsen vurderer rimeligheden af de opstillede forudsætninger for 

budgetter og prognoser og sikrer at disse er realistiske og i tråd med tidligere faktiske forhold, men det 
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vurderes at være tilfældet ud fra ovenstående. G4S lever kun delvist op til oplysningskravene i IAS 

36.44, da oplysningerne ikke fremgår klart.   

 

7.2.3.2. Vækstrate i terminalperioden 

G4S oplyser i regnskabet, at vækstraterne er bestemt ud fra det budgetterede samt den forventede 

omsætning i år 1-3, og herefter er fremskrevet med den laveste af den forventede vækstrate og 

landets nominelle vækstrate til en terminalvækst i år 15 på 1 % for de eksisterende markeder og 3 % 

for de nye markeder88. Ydermere oplyses vækstraten for de væsentligste lande, hvilket er fornuftigt 

ifølge Iben Rothe89, se figur 7.2., men vækstrater for de væsentligste forretningsområder er ikke oplyst. 

Oplysningskravene i IAS 36.134 d er opfyldt, men for regnskabsbrugerens forståelse og overblik havde 

det været relevant at oplyse vækstraten for de væsentligste forretningsområder evt. fordelt på de 

største lande, såsom Storbritannien og USA. 

Vækstraten i terminalperioden skal svare til den langsigtede nominelle vækst, dvs. inflationen tillagt 

realvæksten90. Vækstraten for England og USA er oplyst til henholdsvis 4 % og 4,6 %, se figur 7.2. 

Væksten for de væsentligste pengestrømsgenererende enheder i England og USA er ikke oplyst.  

Realvæksten i England var i 2014, som gennemsnit, 3,03 %91 og inflationen var i gennemsnit i 2014 på 

1,46 %92, dvs. at vækstraten i terminalperioden i England burde være 4,49 %. Jf. ovenfor har G4S 

anvendt en vækstrate på 4 % for England, hvilket er lavere end den beregnede vækstrate. Historisk, 

over de sidste fem år, har realvæksten i England gennemsnitligt været på 1,78 %93 og inflationen på 

2,93 %94, hvilket vil sige en vækstrate på 4,71 %, der igen er højere end vækstraten angivet i 

regnskabet.  

I USA var den gennemsnitlige realvækst i 2014 på 2,4 %95 og den gennemsnitlige inflation var 1,63 %96, 

hvilket er en vækstrate på 4,03 %. Dette er lavere end den anvendte vækstrate i regnskabet. Historisk 
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over de sidste fem år er realvæksten 2,2 %97 og inflationen er 2,0 %98, hvilket giver en vækstrate på 4,2 

%, der er laver end den vækstrate der er anvendt i regnskabet. 

Af ovenstående ses det, at G4S har anvendt en lavere vækstrate end den gennemsnitlige langsigtede 

vækstrate for England, 4,71 %, hvormed kravene i IAS 36. 134 d 4 er opfyldt. For USA er den anvendte 

vækstrate højere end den gennemsnitlige langsigtede vækstrate, 4,2 %, hvormed G4S skal give en 

forklaring på, hvorfor der er anvendt en højere vækstrate. Det er ikke oplyst i regnskabet, hvorfor der 

er anvendt en vækstrate der er højere end den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for landet, 

hvormed oplysningskravet i IAS 36. 134 d 4 ikke er opfyldt.  

Figur 7.2. viser, at vækstraten for England og USA er nedjusteret i forhold til 2013 fra henholdsvis 4,3 % 

og 5,3 % til 4,0 % og 4,6 %. Dette virker fornuftigt set i forhold til den beregnede gennemsnitlige 

langsigtede vækstrate for de to lande. Vækstraten for USA ligger dog stadig højt, og da markedet i USA 

er et etableret marked, burde vækstraten umiddelbart være lavere eller der burde være en forklaring 

på den fortsat høje vækstrate. Der findes ingen forklaring på den høje vækstrate i regnskabet for 2014. 

Det kan konkluderes, at estimatet for vækstraten i England ligger under den langsigtede vækst men på 

et realistisk niveau, der giver plads til usikkerheder i estimeringen, og dermed overholder 

oplysningskravene i IAS 36.134 d4. For USA er vækstraten højere end den langsigtede vækst, og der 

gives ikke nogen forklaring på dette, hvormed oplysningskravene i IAS 36.134 d4 ikke er opfyldt. For 

regnskabsbrugeren havde det været kærkomment med en beskrivelse af den økonomiske situation set 

i forhold til vækstraterne, især i forhold til nedjusteringen af vækstraterne, samt en uddybning af 

forudsætningerne. 

 

7.2.3.3. Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Det er oplyst i G4S’ regnskab for 2014, at diskonteringsfaktorer beregnes for hver 

pengestrømsgenererende enhed, og er baseret på den lokale risikofri rente korrigeret for den 

pengestrømsgenererende enheds specifikke risikojusterede egenkapitals risikopræmie. For den 

nedskrivningstest, som er foretaget pr. 31. december 2014, har koncernen ændret beregningen af 
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diskonteringsfaktoren før skat for nogle pengestrømsfrembringende enheder. Denne ændring tager 

højde for den meget lave rente ved at øge den unormalt lave diskonteringsfaktor før skat99.  

G4S oplyser ikke i regnskabet om en diskonteringsfaktor for hele koncernen, men viser 

diskonteringsfaktoren for de mest betydningsfulde lande, se figur 7.2. Den landespecifikke 

diskonteringsfaktor svinger mellem 7,2 % for Holland til 20,5 % for Brasilien100. Der oplyses dog ikke 

om diskonteringsfaktoren for de væsentligste forretningsområder i landene.  

G4S har lavet en oversigt over, hvordan de centrale faktorer til beregning af diskonteringsfaktorerne er 

fremkommet og viser det som eksempel for Storbritannien. For den risikofrie rente anvender 

koncernen generelt den lokale regerings tiårige obligationssatser, og hvor disse ikke er tilgængelige 

anvendes den nærmest tilgængelige sats, ofte en kortere statsobligationssats. Risikopræmien på aktier 

beregnes ved at analysere en række forskellige kilder, f.eks. økonomiske undersøgelser udført af 

relevante aktører. Den specifikke lokale risikopræmie på aktier er baseret på den landespecifikke 

risikopræmie justeret for økonomiske og finansielle risici. Kilderne til justeringerne er ”Institutional 

Investor Magazine” og andre uafhængige økonomer. Beta er en risikojustering, der anvendes til at 

afspejle risiko for koncernens driftsselskaber i forhold til markedet som helhed. Koncernens beta fås 

fra uafhængige markedsundersøgelser og justeres til en passende gearing af koncernen. Der anvendes 

de lokale skattesatser for hver pengestrømsfrembringende enhed til at beregne udgifter til egenkapital 

før skat. Koncernen anvender en margen af gældsomkostninger for hver pengestrømsfrembringende 

enhed, og der anvendes en højere margen for pengestrømsfrembringende enheder, som opererer i 

højrisikoområder end i lavrisikoområder. WACC’en er beregnet ved at vægte 

egenkapitalomkostningerne og gældsomkostningerne i den aktuelle gæld for at få soliditetsgraden ved 

årets udgang101.  

Af ovenstående kan det konkluderes, at G4S har beregnet en landespecifik WACC, hvilket er i tråd med 

anbefalingerne samt med IAS 36.57. Der er givet uddybende forklaringer på de centrale faktorer, der 

er anvendt til beregning af WACC’en, og her er det bl.a. oplyst, at den landespecifikke tiårige 

statsobligationsrente anvendes, hvilket svarer overens med anbefalingerne. G4S har beregnet 

diskonteringsfaktoren før skat og har opstillet de væsentligste landes diskonteringsfaktorer i tabel, se 

figur 7.2., hvormed at de opfylder oplysningskravene i IAS 36.55-56 samt IAS 36.134 d5. 
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Oplysningsniveauet er højt i regnskabet, og der oplyses om mere, end der er krævet i standarderne, 

hvilket er en stor fordel for regnskabsbrugeren, da det giver en bedre forståelse og indsigt. Det eneste, 

som ville have været en fordel for regnskabsbrugeren at få oplyst er diskonteringsfaktoren for de 

væsentligste pengestrømsfrembringende enheder og ikke kun på lande.  

 

7.2.4. Følsomhedsanalyse 

Der skal gives følsomhedsoplysninger, hvis det er rimeligt sandsynligt, at en ændring i 

nøgleforudsætningerne kan medføre et nedskrivningsbehov, jf. IAS 36.134 f.  

G4S har opstillet en tabel, se figur 7.3., som viser den ekstra nedskrivning, der vil opstå, hvis der sker 

en stigning på henholdsvis 1 % og 3 % i diskonteringsfaktoren, og hvis der tilsvarende sker et fald i 

vækstraterne på 1 % og 3 %. Dette er vist for den samlede koncern samt for de væsentligste lande.  

Selskabet kommenterer eller forklarer ikke nærmere ud fra tabellen. 

 

En stigning på 1 % i diskonteringsfaktoren vil samlet, for hele koncernen, betyde en yderligere 

nedskrivning på £39 mio. Det kan ikke ses ud fra figuren, hvordan det vil påvirke de væsentligste 

pengestrømsfrembringende enheder, men det ses, at en stor del af nedskrivningen vil være i 

Storbritannien, som er et væsentligt land for G4S.  En stigning på 3 % i diskonteringsfaktoren vil betyde 

en yderligere nedskrivning på £117 mio., hvor 62 % er nedskrivninger i Storbritannien, hvor det må 

formodes, at store dele af deres pengestrømsgenererende enheder er hjemmehørende. Det tyder på, 

at nedskrivningstesten er meget følsom over for ændringer, da en lille stigning på 1 % i 
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diskonteringsfaktoren medfører en nedskrivning på 4 % af den totale egenkapital (£39 mio. af £970 

mio.). Dette anses for væsentligt, da goodwillen udgør 200 % af egenkapitalen102.  

Vækstraten er en anden hovedforudsætning, som har direkte indflydelse på genindvindingsværdien. 

Det er oplyst i G4S’ regnskab, at et fald i vækstraten på 1 % vil medføre en nedskrivning på £17 mio., 

hvoraf de £11 mio. vil være i Storbritannien. Et fald i vækstraten på 3 % vil medfører en yderligere 

nedskrivning på £49 mio., heraf de £33 mio. i Storbritannien. Igen viser det, at nedskrivningstesten er 

følsom over for ændringer, da et lille fald i vækstraten medfører en nedskrivning på 2 % af 

egenkapitalen (£17 mio. af £970 mio.) 

Ud af ovenstående kan det konkluderes, at G4S’ nedskrivningstest på goodwill er følsom over for 

ændringer i hovedforudsætningerne. Følsomhedsanalysen viser, at Storbritannien er det mest 

følsomme land, og eftersom Storbritannien og Irland står for 23 % af omsætningen, se afsnit 7.1., kan 

dette have stor betydning. Herudover vil gruppen ”other”, se figur 7.3., blive påvirket af selv små 

udsving i både diskonteringsfaktoren og vækstraten. Det er ikke oplyst, hvilke lande ”other” 

indeholder, men dette burde der være redegjort for, for regnskabsbrugerens forståelse samt for at 

give følsomhedsanalysen en større troværdighed. Nedskrivningstesten af goodwill for Brasilien vil 

ligeledes blive påvirket af ændringer i både diskonteringsfaktoren og vækstraten. Det er også Brasilien, 

som har den absolut højeste procentsats som diskonteringsfaktor og en af de højeste vækstrater, se 

figur 7.3. 

Da G4S anvender forholdsvist høje vækstrater i terminalperioden, er det sandsynligt, at ændringerne i 

vækstraterne i terminalperioden kan blive realiserede. Følsomhedsanalysen ville være mere troværdig 

og understøtte nedskrivningstestens pålidelighed, hvis den havde en større detaljegrad. Dette kunne 

være at lave den på de væsentligste pengestrømsfrembringende enheder og ikke kun lande samt 

uddybe gruppen ”other”. Følsomhedsanalysen opfylder kravene i IAS 36. 134 f, men er forholdsvist 

overfladisk og kunne give regnskabsbrugere en bedre information ved at øge detaljegraden.      

 

7.2.5. Udførelse af nedskrivningstest 

G4S har ikke valgt at offentliggøre deres budgettal for hele deres budgetperiode på tre år. De har 

udelukkende oplyst om det forventede resultat for 2015, og dette er ikke opdelt på segmenter. Vi har 

valgt at foretage en nedskrivningstest ud fra de oplysninger vi har tilgængelig, det vil sige et forventet 

                                                             
102 Se bilag 1 – Valg af virksomheder 
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resultat på £ 193 mio., finansielle omkostninger på £ 51 mio.103, en gennemsnitlig vækst på 5,7 %, en 

gennemsnitlig diskonteringsfaktor på 10,6 % og en diskonteringsperiode på 15 år104.  

Vores nedskrivningstest viser et behov for nedskrivning af goodwill med £ 21 mio. ved anvendelse af 

ovenstående parametre105. For at en nedskrivning ikke er nødvendig, så skal diskonteringsperioden 

hæves med et år til 16 år, vækstraten øges med 0,2 % til 5,9 % eller diskonteringsfaktoren skal sænkes 

med 0,3 % til 10,3 %.  

Resultatet af vores nedskrivningstest er i god tråd med G4S’ følsomhedsanalyse for 2014, der udviser 

stor følsomhed selv i små ændringer i diskonteringsperiode, vækstrate og diskonteringsfaktor. 

Samtidig understøtter vores nedskrivningstest vores vurdering af, at G4S sandsynligvis ikke har 

nedskrevet tilstrækkeligt på goodwill. 

 

7.3. Delårsrapporter 2015 

G4S har aflagt delårsrapport for første halvår 2015 den 12. august 2015106, som vi vil analysere for at 

se, om der er sket nogle ændringer i forudsætningerne, som eventuelt medfører behov for 

nedskrivning af goodwill, jf. IAS 36.90. 

Delårsrapporten for første halvår 2015 er meget positiv og fortæller bl.a. om stigning i omsætning fra 

etablerede markeder med 2,8 % og £ 1,4 mio. i nye kontrakter107. Den organiske vækst for første 

halvår 2015 er på 2,2 %108. 

Set i forhold til delårsrapporten for første halvår 2014 er den organiske vækst faldet med 1,8 % fra 4 % 

i 2014 til 2,2 i 2015, og omsætningen for etablerede markeder var i første halvår 2014 steget med 4,1 

%, hvor den kun er steget med 2,8 % i 2015109. Samlet ses det, at væksten ikke er lige så høj i 2015, 

som den var i 2014, hvilket kan indikere, at der kan være behov for nedskrivning af goodwill. 

                                                             
103 G4S Delårsrapport 1. halvår 2015 
104 G4S Årsrapport 2014, s. 128 
105 Se bilag 12 – Nedskrivningstest G4S 
106 http://www.g4s.com/en/Investors/Investor%20Events/Latest%20Results/  
107 G4S delårsrapport 1. halvår 2015, s. 1 
108 G4S delårsrapport 1. halvår 2015, s. 4 
109

 
http://www.g4s.com/en/Investors/News%20and%20Presentations/Regulatory%20Announcements/2014/08/13/G4S
%202014%20Half%20year%20results/  

http://www.g4s.com/en/Investors/Investor%20Events/Latest%20Results/
http://www.g4s.com/en/Investors/News%20and%20Presentations/Regulatory%20Announcements/2014/08/13/G4S%202014%20Half%20year%20results/
http://www.g4s.com/en/Investors/News%20and%20Presentations/Regulatory%20Announcements/2014/08/13/G4S%202014%20Half%20year%20results/
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G4S rapporterer om en nettoændring på £ 9 mio. af goodwill. Ændringen består af en nedskrivning på 

£ 21 mio. på goodwill fra porteføljeselskaber og fortjeneste på £ 12 mio. ved salg af dele af 

forretningen i Asien og Mellemøsten110.  Dette svarer godt overens med den faldende vækst nævnt 

ovenfor, den meget følsomme følsomhedsanalyse i årsrapporten for 2014 samt vores 

nedskrivningstest, der faktisk viser en nødvendig nedskrivning på £ 21 mio., hvilket svarer overens med 

det nedskrevne beløb i delregnskabet for 1. halvår 2015. 

 

7.4. Samfundsøkonomiske konjunkturer 

Figur 7.4 viser udviklingen i omsætning, goodwill, resultat af primær drift og pengestrømme fra driften 

i perioden 2008 til 2014 for G4S. Der er tale om indeksering, hvor 2008 er det år, som ligger til grund.  

Figuren viser, at goodwill og omsætning følges ad. Dette indikerer en sammenhæng mellem 

omsætning og goodwill, hvilket synes sandsynligt, da vækst og indtjeningsevne burde påvirke 

pengestrømsprognoserne og dermed goodwillen. 

 

Resultat af primær drift og pengestrømme fra driften svinger noget mere end omsætningen og 

goodwillen, der ligger forholdsvist stabilt i hele perioden. Nedgangen i resultat af primær drift i 2013 

er, at G4S lavede en gennemgribende gennemgang af deres balance og nedskrev nogle aktiver, 

herunder nedskrivning af goodwill med £ 46 mio.  

                                                             
110 G4S delårsrapport 1. halvår 2015, s. 21 
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Figur 7.5. viser udviklingen i real BNP for de lande, der segmenteres på samt indekseret omsætning og 

goodwill.  

Af figur 7.5. ovenfor ses den finansielle krise meget klart i 2009, hvor alle lande, med undtagelse af 

Israel, oplever negativ vækst i BNP. G4S har, dette til trods, formået at øge deres omsætning. Dette 

skyldes, at deres forretning er fordelt på mange lande og kontinenter, hvormed risikoen spredes. 

Derudover har de haft en streng debitorstyring samt minimeret lønstigninger111. Inflationen faldt også 

drastisk i 2009, se figur 7.6., hvilket nedsatte væksten på nogle af de udviklede markeder, men et

 hurtigt 

                                                             
111 G4S Årsrapport 2009, s. 6 
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og stort fald i renten, som følge af regeringer og centralbankers lempelige pengepolitik112, medførte, at 

nye muligheder for værdihåndteringsmodellerne opstod.   

Omsætningen fortsætter med at stige svagt frem til og med 2011, på trods af den globale økonomiske 

krise.  Her findes forklaringerne på udviklingen bl.a. i, at G4S opkøbte selskaber i Brasilien og på den 

måde kom ind på det brasilianske marked med høj vækst, set i forhold til USA og Europa. G4S 

begynder dog at mærke påvirkningen af den økonomiske krise i 2011, hvor den fortsat lave inflation og 

herefter følgende lave rente medfører, at banker og den finansielle sektor verden over fokuserer på 

kortsigtet at løse deres egne problemer og udfordringer og ikke påbegynder nye projekter eller 

outsourcer deres aktiviteter. G4S foretager en nedskrivning på goodwill i 2011 på deres forretninger i 

Grækenland, grundet den økonomisk vanskelige situation, landet befinder sig i113.   

Realvæksten er faldende fra 2011 til 2012, hvilket afspejles i omsætningen, der ligeledes falder fra 

2011 til 2012. Det samme er tilfældet for inflationen, hvilket alt sammen understreger den træge 

vækst. Hertil skal tillægges, at G4S ikke kunne levere det kontraktbestemte antal sikkerhedsfolk til de 

Olympiske Lege i London i 2012, hvorfor de måtte refundere £ 88 mio. som kompensation, ekstra 

omkostninger mm114.   

Den faldende udvikling i omsætningen fortsætter frem til og med 2014. Årsagen skal findes i den 

fortsatte lave realvækst i BNP på det europæiske marked samt de økonomiske problemer i USA i 

forhold til nedskæringer i det offentlige forbrug115.  Den økonomiske krise fik i 2013 G4S til at 

gennemgå deres balance og revurdere værdien af deres aktiver, hvilket bl.a. medførte en nedskrivning 

af goodwill med £ 46 mio. I 2014 blev der hensat til tab på kontrakter samt en genmåling af aktiver, 

hvilket har resulteret i et forringet resultat. Det kan henføres til den økonomiske krise, selvom der er 

tegn på opklaring, da realvæksten i BNP er svagt stigende, især for de europæiske lande, samt en let 

stigende inflation.  

Samlet set påvirkes G4S af de samfundsøkonomiske konjunkturer, dog med en forsinkelse, da de 

opererer i mange forskellige lande og kontinenter. G4S rammes ikke af krisen i perioden 2008-2011, 

men herefter mærker de den ved nedgang i omsætningen samt behov for nedskrivninger. Generelt ses 

det, at der er en sammenhæng mellem omsætningen og goodwill.   

                                                             
112 Samfundsøkonomi og Internationale forhold, 7. udgave, s. 173 
113

 G4S Årsrapport 2011, s. 98 
114 G4S Årsrapport 2012, s. 9 
115 G4S Årsrapport 2013, s. 6 



Impairment test of goodwill 

Side 64 af 150 
 

7.5. Delkonklusion 

De primære forudsætninger som G4S lægger til grund for deres nedskrivningstest af goodwill fremgår 

ikke direkte, men skal findes ud af følsomhedsanalysen. De primære forudsætninger, der er anvendt, 

er vækstrate og diskonteringsfaktor.  

Vækstraten i Storbritannien ligger under den langsigtede vækst, men på et realistisk niveau, der giver 

plads til usikkerheder i estimeringen. For USA er vækstraten højere end den langsigtede vækst, og der 

gives ikke nogen forklaring på dette. For regnskabsbrugeren havde det været kærkomment med en 

beskrivelse af den økonomiske situation set i forhold til vækstraterne, især i forhold til nedjusteringen 

af vækstraterne, samt en uddybning af forudsætningerne. 

G4S har beregnet en landespecifik WACC, der er givet uddybende forklaringer på de centrale faktorer, 

der er anvendt til beregning af WACC’en, og her er det bl.a. oplyst, at den landespecifikke tiårige 

statsobligationsrente anvendes. G4S har beregnet diskonteringsfaktoren før skat og har opstillet de 

væsentligste landes diskonteringsfaktor i tabel. 

Samlet set lever G4S op til de fleste krav i IAS og ÅRL. Der er dog nogle enkelte undtagelser i form af 

manglende femårs oversigt over hoved- og nøgletal i ledelsesberetningen samt at den anvendte 

vækstrate i USA er højere end den langsigtede vækst, og dette ikke forklares. Herudover lever G4S kun 

delvist op til kravet om, at ledelsen skal vurdere rimeligheden af de opstillede forudsætninger for 

budgetter og prognoser og sikre, at disse er realistiske og i tråd med tidligere faktiske forhold, da det 

ikke fremgår klart men skal udledes af andre oplysninger. 

Et gennemgående træk i G4S’ årsrapport for 2014 er, at brugervenligheden kunne være bedre. 

Oplysningerne står spredt i rapporten, mange oplysninger fremgår ikke eksplicit, men skal tolkes ud af 

kommentarer rundt om i årsrapporten.  

G4S er følsom over for ændringer i de primære forudsætninger. Der anvendes en høj vækstrate i 

terminalperioden, hvilket gør det sandsynligt, at ændringer kan blive realiserede. Dette understøttes af 

G4S’ delårsrapport for første halvår 2015, hvor goodwill fra porteføljeselskaber nedskrives med £ 21 

mio., hvilket er præcis samme beløb som vores udførte nedskrivningstest kom frem til var en 

nødvendig nedskrivning. 

Omsætning og goodwill har, i den analyserede periode, vist sammenhæng. Dette virker plausibelt, da 

vækst og indtjeningsevne påvirker pengestrømsprognoser og dermed værdiansættelsen af goodwill. 
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Helt generelt påvirkes G4S af de samfundsøkonomiske konjunkturer, dog med en vis forsinkelse, da de 

har foretaget risikosikring ved at sprede deres forretning på mange lande og kontinenter. G4S mærker 

ikke store konsekvenser af krisen i perioden 2008-2011, men herefter mærker de den ved nedgang i 

omsætningen, behov for nedskrivninger samt træghed på markederne. I 2014 begynder realvæksten i 

BNP samt inflationen at vise tegn på bedring i den europæiske økonomi, hvilket er deres største 

marked, men G4S oplever fortsat nedgang i deres omsætning, hvilket igen synliggør den forsinkede 

effekt af de samfundsøkonomiske konjunkturer.    

 

8. Carlsberg A/S 

8.1. Introduktion til Carlsberg A/S 

Carlsberg Group, Carlsberg, bryggeriet er grundlagt i Valby i 1847 af J.C. Jacobsen og beskæftiger sig i 

bryggeribranchen hvor Carlsberg er verdens fjerde største bryggerigruppe med 46.832 ansatte og 140 

forskellige ølmærker116.  

Carlsberg opererer på følgende hovedmarkeder117: 

På markedet Østeuropa er det især Rusland, som er den væsentlige aftager af Carlsbergs produkter, og 

som har en ølvolumen på 75 % mens Ukraine har en ølvolumen 20 %118. Hele konflikten med Rusland, 

Ukraine og efterfølgende EU har medført, at Rusland har lavet et boykot af varer fra EU den 7. august 

2014119. Dette har haft væsentlig indflydelse på Carlsbergs mulighed for at afsætte deres produkter i 

Østeuropa. Hele denne krise vil blive yderligere behandlet i efterfølgende afsnit.          

 

                                                             
116 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/106861/artikel.html 
117

 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 17,20,23, 126  
118 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 19 
119 http://www.business.dk/global/nu-kommer-ruslands-sanktioner-mod-foedevarer-fra-vesten  

 Vesteuropa (ølvolume på 65,8 %) 

 Østeuropa (ølvolume på 39,5 %) 

 Asien   (ølvolume på 38,5 %) 

http://www.business.dk/global/nu-kommer-ruslands-sanktioner-mod-foedevarer-fra-vesten
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8.2. Nedskrivningstest 

Carlsberg Group A/S har leveret et solidt resultat for 2014120. Nettosætningen for de fortsættende 

aktiviteter er steget med omkring 1,00 % i forhold til 2013, kr. 64.350 mio., men bruttomarginen er 

cirka den samme som i 2013. Dette er på trods af, at man har opnået en organisk vækst på 2 % og 4 %, 

som skyldes erhvervelser. Dette skyldes, at der i 2014 har været negativt påvirket med omkring 6 %, 

som skyldes usikkerheden i Rusland og Ukraine, hvilket har medført væsentlige valutakurstab.  

I 2014 har Carlsberg Group A/S købt følgende datterselskab121:  

Den 31. december 2014 udgjorde Carlsbergs goodwill kr. 52.546 mio. mod kr. 57.166 mio. i 2013. 

Faldet skyldes, som ovennævnt, at Carlsberg har været påvirket negativt med kr. 6.062 mio. som 

resultat af valutareguleringer på trods af, at man har købt selskaber for kr. 1.443 mio.  

Carlsbergs samlede aktiver udgjorde, pr. 31. december 2014, kr. 136.983 mio. mod kr. 152.308 mio. i 

2013. Goodwill udgjorde, pr. 31. december 2014, 38 % af aktivmassen og 94 % af egenkapitalen, jf. 

beregningerne i bilag 1. Ud fra dette kan Carlsberg karakteriseres som et selskab, hvor 

værdiansættelsen af goodwillen kan have en væsentlig betydning. Værdiforringelse af goodwill kan få 

stor betydning for egenkapitalen, da nedskrivningen skal indregnes i resultatopgørelsen.  

Carlsberg Group oplyser i årsrapporten, at der ikke er foretaget nedskrivning på goodwill i 2014, men i 

2011 blev goodwill samlet nedskrevet på kr. 91 mio. og fordelte sig som vist i figur 8.1122. 

 

Regnskabspraksis er beskrevet i noterne til det konsoliderede regnskab for koncernen, og herunder 

oplyses det bl.a., at genindvindingsværdien opgøres som nytteværdien udledt af de 

                                                             
120

 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 12 
121 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 24 
122 Carlsberg Group Årsrapport 2011, s. 79 

 Selskab i China/Hong Kong 
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tilbagediskonterede pengestrømme123. Carlsberg har ikke beskrevet andre metoder til opgørelsen af 

nytteværdien.  

Der er ikke en decideret ledelsesberetning i Carlsbergs regnskab, men både bestyrelsesformanden, 

CEO’en og revisionskomiteen har lavet beretninger. Eftersom Carlsberg er et klasse D selskab, skal der 

udarbejdes en ledelsesberetning, jf. årsregnskabsloven, da selskabet aflægger regnskab i Danmark.  

Det er vores vurdering, at Carlberg Group opfylder kravene i årsregnskabsloven §§ 99-101, 107, 107c 

og 128, selvom der ikke er udarbejdet en decideret ledelsesberetning. Dette skyldes, at selvom ikke 

alle oplysninger er anført i en samlet beregning, er de tilstede i årsregnskabet. 

I bilag 16 gennemgås det, om ledelsesberetningen i Carlsbergs årsrapport lever op til kravene for 

regnskabsklasse D selskaber efter årsregnskabsloven124. Carlsberg lever samlet set op til kravene til 

ledelsesberetningen.  

Oplysningskravene i IAS 1.13, 1.15 1.17 er, ud fra ovenstående opfyldt, og der gives en stor grad af 

oplysninger om de væsentligste begivenheder i året samt de væsentlige risici, Carlsberg har stået 

overfor i 2014 og hvilke risici, man forudser i 2015 og hvilken påvirkning, det kan have for Carlsberg 

samt en beskrivelse af overvejelser omkring afhjælpning, hvis de forudsete risici bliver en realitet. Det 

er oplyst, hvordan genindvindingsværdien er opgjort, jf. IAS 1.118. 

 

8.2.1. Forudsætninger 

Det oplyses ikke direkte, hvilke primære forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for deres 

prognoser for de fremtidige pengestrømme, men det kan udledes af overskriften på noten til 

nedskrivning, ”General assumptions applied”125, hvor Carlsberg, nævner vækstrate og 

diskonteringsfaktor. Hermed konkluderes det, at de primære forudsætninger er vækstrate og 

diskonteringsfaktor. Derudover har man kort oplyst, at væsentlige forudsætninger er vækst i 

omsætningen, fremtidige frie cash-flow, anlægsinvestering og forventet vækst i terminalperioden.     

Det er beskrevet i note 2.3.3 i Carlsbergs årsrapport for 2014, hvordan værdierne til de primære 

forudsætninger er fastsat. Dette er gennemgået nedenfor i afsnit 8.2.3.2. og 8.2.3.3. Det er oplyst, at 
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 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 85  
124 Indsigt i årsregnskabsloven 2014/15, 1. udgave, s. 115 
125 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 86 



Impairment test of goodwill 

Side 68 af 150 
 

regnskabstallene for 2013 er tilrettet grundet implementeringen af IFRS 10 og 11126. Der er ikke oplyst 

om andre ændringer af værdiansættelsesmetoden.  

Ud af ovenstående kan vi konkludere, at Carlsberg lever op til oplysningskravene i IAS 36.134 e 1-2. 

Brugervenligheden kunne være bedre ved, at de primære forudsætninger fremgik mere eksplicit.  

Herudover vil det være relevant at se på indvirkningen af de samfundsøkonomiske konjunkturer samt 

andre økonomiske påvirkninger fra begivenheder i verden. Der henvises til afsnit 8.4, hvor dette vil 

bliver gennemgået 

 

8.2.2. Pengestrømsgenererende enheder 

Allokering af goodwill til de forskellige segmenter er tydeliggjort ved en oversigt, hvor allokering er 

fordelt både via procenter og kroner. Derudover stiller IAS 36.80 krav om, at hver 

pengestrømsfrembringende enhed, som goodwillen allokeres til, ikke må overstige det laveste niveau, 

der er defineret som driftssegmenter.  For at kunne vurdere dette punkt skal det afklares, hvad der 

menes med et driftssegment.     

Driftssegmenter er defineret efter IFRS 8 Driftssegmenter, og efter IFRS 8, 5 vil Carlsbergs 

driftssegmenter svare til de segmenter, som Carlsberg har defineret i deres årsrapport. Den 

regnskabsmæssige værdi af de definerede segmenter må ikke komme under genindvindingsværdien. 

Carlsberg oplyser, at nedskrivningstest af goodwill for hver pengestrømsfrembringende enhed 

beregner genindvindingsbeløb, der svarer til den tilbagediskonterede værdi af de forventede 

fremtidige frie pengestrømme (nytteværdi)127. Årsrapporten opfylder altså kravet IAS 36.80.  

I forbindelse med nedskrivningstesten skal regnskabsbruger have oplyst, hvad evt. nedskrivninger har 

medført i tab. Tabet skal fremgår beløbsmæssigt og tydeligt, og derudover skal selskabet give en 

beskrivelse af sammenlægningen, både nuværende og tidligere, samt hvis der er sket ændringer i 

måden, sammenlægningen bliver gennemført på. Carlsberg har oplyst, at koncernen har anerkendt 

nedskrivninger for i alt 933 mio. kr. for varemærker, bryggerier og andre langfristede aktiver128. 

Yderligere har de lavet en oversigt, hvor det tydeligt fremgår, hvordan de 933 mio. kr. er sammensat. 

Derudover er der også en beskrivelse af de væsentligste årsager til disse nedskrivninger.  
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128 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 85 



Impairment test of goodwill 

Side 69 af 150 
 

Ud fra oversigten er det umiddelbart svært at se, om goodwill indgår i den samlede nedskrivning, dog 

fremgår det af goodwillnoten, at der i 2014 kun er sket nedskrivning på 1 mio. kr.129 Denne 

nedskrivning er anført som kursreguleringer, som er et resultat af, at Carlsbergs regnskab er aflagt i 

danske kroner, samt valutaudviklingen fra primo 2014 til ultimo 2014. Det fremgår ikke klart, hvordan 

fordelingen af denne valutaregulering er fordelt på de forskellige pengestrømsfrembringende enheder.   

Af årsregnskabet fremgår det ikke direkte, at sammensætningen af pengestrømsfrembringende 

enheder er ændret i forhold til tidligere år. Dog har Carlsberg i løbet af 2014 aktiveret goodwill i 

forbindelse med virksomhedskøb for 1.443 mio. kr.130 I den forbindelse vil det være nødvendigt at 

finde frem til de pengestrømsfrembringende enheder, som købet har medført, for derefter at få lagt 

pengestrømsfrembringende enheder ind i det segment, hvor det opkøbte selskab må høre til.  Selve 

sammenlægningen gøres ved, at ledelsen laver estimater af overtagne pengestrømsfrembringende 

enheder. Tildelingen af goodwill er baseret på de forventede fremtidige pengestrømme for hver 

aktivitet131. I årsregnskabet fremgår det af oversigten132, hvilke selskaber Carlsberg har investeret i, og 

derved kan man udlede, hvilke pengestrømsfrembringende enheder, investeringen vil påvirke.   

Det er vurderingen, at Carlsberg overholder kravet i ISA 36.130 d omkring tilstrækkeligt med 

oplysninger omkring goodwill.  

Regnskabsbruger skal, jf. IAS 36.134a, have oplyst, hvordan den regnskabsmæssige værdi af 

goodwillen er fordelt mellem pengestrømsfrembringende enheder. Dette krav er opfyldt, da man har 

lavet en oversigt, hvor det tydeligt fremgår, hvordan Carlsberg har allokeret til de forskellige 

pengestrømsfrembringende enheder133.  

Under afsnittet ”nedskrivningstest af goodwill” fremgår det, at pengestrømsgenererende enheder er 

opdelt på grundlag af ledelsesstruktur, sammenkædning af pengestrømenheder, som er integrerede i 

regioner eller sub-regioner. Vesteuropa og Østeuropa-segmenterne er anført som hver sin 

pengestrømsgenererende enhed. Det sidste segment, Asien, bliver ikke testet samlet, men på sub-

regionsniveau, dvs. man opdeler Asiensegmentet i mindre dele, f.eks. på landeniveau. Årsagen til, at 

Carlsberg har valgt at opdele Asienmarkedet i mindre enheder kan skyldes, at der er nogle store 
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markeder med gode vækstpotentialer134, og at det geografisk har været en fordel at udarbejde en sub-

regions opdeling.   

Denne opdeling af pengestrømsgenererede enheder bliver styrket af, at Carlsberg oplyser 

regnskabslæseren, at beslutninger udføres af den regionale ledelse, som er ansvarlig for ydeevne, 

investeringer og væksttiltag i deres respektive regioner.  Yderligere får man oplyst, at ledelsesstruktur 

og ansvar er tilrettelagt for at fremme og optimere på tværs af lande med fokus på koncernen eller 

regionen som helhed og ikke blot specifikt på land.  

Asiensegmentet er opdelt i fire grupper, hvor de 9 lande135 i segmentet indgår. Gennemgangen af 

regnskabet giver ikke regnskabsbruger et tydeligt billede af, hvordan disse 9 lande er fordelt i de fire 

grupper. Det vurderes dog, at den ene gruppe består af seks lande, da Indien, Nepal og Indonesien er 

opgjort separat136.   

 

8.2.3. Fremtidige pengestrømme 

Carlsberg har, som krævet ved opgørelsen af fremtidige pengestrømme, gjort opmærksom på, at man 

ikke i budgetter og forretningsplaner har indregnet effekt af fremtidige omstruktureringer og ikke 

godkendte kapacitetsstigninger, og opfylder derved kravet jf. IAS 36.44.137  

Det er et krav, at prognoser for pengestrømme ikke indeholder pengestrømme fra aktiver, som ikke 

skal anvendes fortsat. Det fremgår umiddelbart ikke klart af årsregnskabet, at disse pengestrømme 

ikke indgår i Carlsbergs prognoser, men det vurderes ud fra dette, at det ikke er tilfældet, eftersom 

ledelsen er meget opmærksom på, at de øvrige forhold, som omstrukturering og kapacitetsstigninger, 

ikke bliver medtaget.  

 

 8.2.3.1. Længde af budgetperiode 

Til brug for nedskrivningstest af goodwill anvendes fremtidige pengestrømme, som er opgjort på 

baggrund af budgetter og prognoser for fremtiden. ISA stiller, som bekendt, specifikke krav til de 

anvendte budgetter og prognoser, som anvendes i forbindelse med nedskrivningstest. Først og 
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fremmest må budgetterne ikke indeholde fremtidig omstrukturering og forbedringer. I Carlsbergs 

regnskab fremgår det direkte, at budgetter og forretningsplaner ikke indregner effekten af fremtidige 

omstruktureringer og ikke-aftalte kapacitetsstigninger138. Grunden til, at omstrukturering og 

forbedring ikke er gennemført ved regnskabsslutningen skal findes i, at der er en stor usikkerhed i 

forhold til den faktiske påvirkning af fremtidsplaner, og at der naturligvis også er en mulighed for, at 

selskabet ikke får gennemført omstruktureringerne og forbedringerne efterfølgende. Ved ikke at 

anvende ikke gennemførte omstrukturering og forbedringer ved opgørelsen af fremtidige 

pengestrømme undgår man, at selskaber kan forbedre fremtidige pengestrømme, og derved kan få en 

højere genindvindingsværdi, så de undgår nedskrivninger.  

Selve længden af budgetter og prognoser må ikke overstige fem år, medmindre en længere periode 

kan forklares. I Carlsbergs regnskab fremgår det, at man anvender budgetter og forretningsplaner for 

de kommende tre år139, og disse er baseret på konkrete forretningsmæssige tiltag. Ud fra Carlsbergs 

regnskab kan man altså udlede, at de anvender en kortere periode end fem år, hvilket skyldes, at 

Carlsberg arbejder med treårige forretningsplaner, hvor ledelsen for denne periode har besluttet de 

forretningsmæssige tiltag. Dette stemmer godt overens med IAS 36.33 b, som foreskriver, at budgetter 

skal være godkendt af den øverste ledelse, før de kan anvendes til fremtidige pengestrømme.  Det, at 

Carlsberg har valgt at arbejde med en kortere budgetperiode end fem år, giver også en større 

sikkerhed for, at genindvindingsværdien, på baggrund af pengestrømme, er mere præcis. Dette 

skyldes, at jo længere en budgetperiode er, jo større usikkerhed vil der alt andet lige være. Det er også 

derfor, at ISA 36 foreskriver en maksimal budgetperiode på fem år. Afslutningsvis skal ledelsen vurdere 

rimeligheden af forudsætningerne for de udarbejdede budgetter og prognoser, jf. IAS 36.34. I 

årsrapporten for Carlsberg er der udarbejdet en beskrivelse af bestyrelsens arbejde for 2014, og her 

fremgår det, at bestyrelsen har gennemgået og godkendt den treårige forretningsplan både per region 

særskilt og samlet for koncernen, ”Continuously debated, challenged and approved the three-year 

plan, both by region and consolidated”140. Det vurderes, at bestyrelsen i forbindelse med godkendelsen 

af den treårige forretningsplan har udfordret de forudsætninger, som forretningsplanen bygger på, 

herved også budgetter og prognoser mv.  
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Den samlede vurdering af Carlsbergs budgetprocesser mv. er, at man opfylder de krav, som IAS 36 

stiller til arbejdet for fremtidige budgetter og forretningsplaner, som anvendes til at beregne 

genindvindingsværdien i forbindelse med nedskrivningstesten af goodwill.     

 

8.2.3.2. Vækstrate i terminalperioden  

Carlsberg arbejder med en budgetperiode på tre år. Den efterfølgende periode er terminalperioden. I 

årsrapporten for 2014 arbejder Carlsberg med en fremskrivning efter de tre budgetår. Carlsberg har 

udarbejdet en forventning fordelt på regioner, og dette skyldes, at man har forskellige forventninger til 

den kommende vækst. Carlsberg har udarbejdet en beskrivelse, som giver regnskabsbrugeren 

information om, at prognoserne for terminalperioden er baseret på generelle forventninger og risici, 

under hensyntagen til de generelle vækstforventninger inden for bryggeribranchen i de relevante 

segmenter. De anvendte vækstraterne forventes ikke at overstige den langsigtede gennemsnitlige 

vækstrate for gruppens enkelte geografiske segmenter141. Ledelsen har vurderet følgende vækstrater i 

terminalperioden142: 

Carlsberg har valgt at opdele vækstraterne via geografiske segmenter. Denne opdeling giver god 

mening, eftersom det asiatiske segment har større vækstpotentiale i forhold til Vesteuropa. Carlsberg 

oplyser, at vækstraterne er i overensstemmelse med den forventede inflation143.    

I Vesteuropa har man vurderet en vækst i terminalperioden på 1 % i 2014, hvormed man har 

nedjusteret forventningerne til væksten med 0,50 % i forhold til 2013. Man har forudsat, at 

markedsudviklingen for det vesteuropæiske segment vil være flad144. 

Den forventede vækst stemmer overens med den opnåede vækst i 2014 i nettoomsætningen, som 

også udgør 1 %145, hvilket stemmer overens med, at man forventer, at den opnåede udvikling i 2014 vil 
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  2014  2013 

Vesteuropa  1,0 %  1,5 % 

Østeuropa  3,5 %  2,5 % 

Asien  2-3 %  2,5-3,5 % 
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forsætte fremadrettet146. Carlsberg har udarbejdet en oversigt, som gør det mere tydeligt, hvordan 

man forventer vækstraten i BNP fordelt på landeniveau.  

Her vil det være interessant at undersøge de væsentlige lande, som indgår i hvert segment. De 

relevante lande er dem, som har de største befolkningsantal, og som er kendt som de væsentligste 

lande, når man taler om vækst.  

For det vesteuropæiske segment er det lande som Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Italien, som 

alle har det tilfælles, at de har en befolkning på 60 mio. og derover, som har stor indflydelse på 

Europas økonomiske udvikling. I Tyskland forventer man en BNP vækst på 1,5 %, hvilket stemmer fint 

overens med den foreløbige vækst opnået i første halv år 2015 på 1,4 %.  

Derimod forventer Carlsberg kun en vækst på det franske marked på 0,4 %. Dette er noget under det 

niveau, som blev opnået i første halvår af 2015 på 1,01 %. Hvis man ser på gennemsnittet i udviklingen 

af BNP for Frankrig, for analyse perioden 2008-2014, får man 0,33 %, hvilket bedre stemmer overens 

med den forventede vækst på 0,4 %. Umiddelbart er det overraskende, at man har en så lille 

forventning til det franske marked, eftersom årsrapporten for 2014 indeholder mange positive 

tilkendegivelser omkring det franske marked i 2014. Det eneste, der kan indikere, at det franske 

marked har været under pres, er, at man har nedskrevet på varemærker på bl.a. det franske marked 

med begrundelse i den finansielle krise og ændring i forretningsstrategier.  

I Storbritannien forventer Carlsberg en vækst omkring 2,6 %. Sammenholdt med første halvår af 2015, 

med en vækst på 2,55 %, stemmer dette godt overens.  

I Italien har Carlsberg en forventning til væksten på -0,40 %. Sammenholdt med første halvår af 2015, 

med en vækst på 0,45 %, er der en afvigelse på 0,85 %. Der er ikke nogen konkret information omkring, 

hvorfor man forventer en faldende vækst på det italiske marked. Umiddelbart kan en forklaring være, 

at man har lagt sig op af den opnåede udvikling i BNP i 2014 på -0,35 %.  

Den samlede forventede vækst i BNP for EU ligger på 1,5 %147, hvor Carlsberg forventer en vækst på 1 

%. Den opnåede udviklingen i BNP, for første halvår 2015, udgør 1,44 %148. Det er naturligvis værd at 

bemærke, at når Carlsberg vurderer væksten, så er det for bryggeribranchen og i forhold til deres 

position på det enkle landeniveau.  
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Vækstraten i terminalperioden skal svare til den langsigtede nominelle vækst, dvs. inflationen tillagt 

realvæksten149.  Vækstraten på det vesteuropæiske segment er oplyst til 1 %. 

Realvæksten i det vesteuropæiske segment var i 2014 som gennemsnit 1,19 %, og inflationen var i 

gennemsnit i 2014 på 0,32 %, dvs. at vækstraten i terminalperioden i Vesteuropa burde være 1,51 %. 

Jf. ovenfor har Carlsberg anvendt en vækstrate på 1 % for Vesteuropa, hvilket er lavere end den 

beregnede vækstrate. Historisk, over de sidste fem år, har realvæksten i Vesteuropa gennemsnitligt 

været på 1,33 % og inflationen på 1,99 %, hvilket vil sige en vækstrate på 3,32 %, der igen er højere 

end vækstraten angivet i regnskabet.  

Af ovenstående ses det, at Carlsberg har anvendt en lavere vækstrate end den gennemsnitlige 

langsigtede vækstrate for Vesteuropasegmentet, 3,32 %, hvormed kravene i IAS 36. 134 d4 er opfyldt.  

Det kan konkluderes, at estimatet for vækstraten i Vesteuropa ligger under den langsigtede vækst, 

men på et realistisk niveau, der giver plads til usikkerheder i estimeringen, og dermed overholder 

oplysningskravene i IAS 36.134 d4.  

Samlet vurderes det, at forventningerne for Vesteuropas vækst er på et fornuftigt niveau i forhold til 

den offentliggjorte forventede vækst i EU. Derudover ligger Carlsbergs vækstrate under med 0,5 % og 

0,44 %, hvilket giver en ekstra sikkerhed for, at den anvendte vækstrate i terminalperioden ikke er 

overvurderet, og overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate, jf. IAS 36.134 d 4. Derudover 

overholder vækstraten, at man anvender en stabil vækstrate, jf. IAS 36,33 c. 

I Østeuropa har man vurderet væksten i terminalperioden til 3,5 % i 2014, hvormed man har 

opjusteret forventningerne til væksten med 1 % i forhold til 2013. Det er umiddelbart en smule 

overraskende, eftersom der har været meget uro i det østeuropæiske segment, som skyldes 

sanktioner fra EU mod Rusland og omvendt Rusland mod EU-landene.  

Man har forudsat, at markedsudviklingen for det østeuropæiske segment vil være et fald i forventet 

BNP150. Den forventede vækst stemmer ikke overens med den opnåede udvikling i 2014’s 

nettoomsætning, som også udgør -20 %151. De -20 % er fordelt på -3 % i organisk vækst, og -17 % 

skyldes valutareguleringer. Dermed er der en uoverensstemmelse på 23,5 % mellem den opnåede 

udvikling i 2014 og den forventede vækst i terminalperioden fremadrettet.  
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Den anførte vækst i terminalperioden skulle gerne stemme overens med den forventede inflation152. 

Carlsberg har oplyst i årsrapporten for 2014, at man forventer, at det russiske ølmarked vil fortsætte 

med at vokse i værdi, der især skyldes prisstigninger, som vil opveje tilbagegangen i volumen153. Den 

foreløbige inflation i det østeuropæiske segment for de første 9 måneder af 2015 ligger på 16,86 %.       

Den samlede forventede vækst i BNP for Østeuropa ligger på -2,6%154, hvor Carlsberg forventer en 

vækst på 3,5 %. Den opnåede udvikling i BNP for første halvår udgør -3,01 %155. Det er naturligvis værd 

at bemærke, at når Carlsberg vurderer væksten er det for bryggeribranchen og i forhold til deres 

position på det enkelte landeniveau.  

Derudover har Carlsberg tilkendegivet i deres årsrapport for 2014, at den russiske økonomi kan have 

en negativ påvirkning på Carlsbergs resultat, og har oplyst, at eksterne kilder forventer, at BNP-

væksten vil være på -3 %.  

Vækstraten i terminalperioden skal svare til den langsigtede nominelle vækst, dvs. inflationen tillagt 

realvæksten156.  Vækstraten på det østeuropæiske segment er oplyst til 3,5 %. 

Realvæksten i det østeuropæiske segmentet var i 2014, i gennemsnit, -0,35 %, og inflationen var i 

gennemsnit i 2014 på 9,29 %, dvs. at vækstraten i terminalperioden i Østeuropa burde være 8,94 %. Jf. 

ovenfor har Carlsberg anvendt en vækstrate på 3,50 % for Østeuropa, hvilket er lavere end den 

beregnede vækstrate. Historisk, over de sidste fem år, har realvæksten i Østeuropa gennemsnitligt 

været på 1,7 % og inflationen på 11,97 %, hvilket vil sige en vækstrate på 13,67 %, der igen er højere 

end vækstraten angivet i regnskabet.  

Af ovenstående ses det, at Carlsberg har anvendt en lavere vækstrate end den gennemsnitlige 

langsigtede vækstrate for Østeuropa, 13,67 %, hvormed kravene i IAS 36. 134 d 4 er opfyldt.  

Det kan konkluderes, at estimatet for vækstraten i Østeuropa ligger under den langsigtede vækst, men 

på et realistisk niveau, der giver plads til usikkerheder i estimeringen, og dermed overholder 

oplysningskravene i IAS 36.134 d4.  

Samlet vurderes det, at forventningerne til det østeuropæiske segments vækst ikke er på et fornuftigt 

niveau i forhold til den offentliggjorte forventede vækst i Østeuropa. Carlsbergs vækstrate ligger 
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væsentligt over med 6,51 % i forhold til de første 9 måneder i 2015 og med og 6,10 % i forhold til 

WEO’s forventninger, hvilket giver en usikkerhed for, at den anvendte vækstrate i terminalperioden er 

overvurderet, og muligvis kan overstige den gennemsnitlige langsigtede vækstrate, jf. IAS 36.134 d 4. 

Derudover overholder vækstraten ikke, at man anvender en stabil vækstrate, jf. IAS 36,33 c. 

For Asien har man vurderet væksten i terminalperioden til 2-3 % i 2014, hvormed man har nedjusteret 

forventningerne til væksten med 1 % i forhold til 2013. Det er forudsat, at markedsudviklingen for det 

asiatiske segment vil vokse157.  

Carlsberg har en forventning om, at de ikke-kinesiske markeder vil vokse med samme niveau som 

tidligere år mens de kinesiske markeder vil vækste mere. Den opnåede vækst i 2014 i 

nettoomsætningen udgør 38 %158, som igen kan opdeles i organisk vækst på 11 % og ved køb af 

bryggerier på 30 %. Den opnåede vækst er især påvirket af, at Asien er et vækstmarked, hvor der 

investeres betydelige summer. Derved er der også en væsentlig forskel på den forventede vækst i 

terminalperioden og den opnåede vækst i 2014. Væksten i terminalperioden er udelukkende den 

forventede inflation. Carlsberg har udarbejdet en oversigt, som gør det mere tydeligt, hvordan man 

forventer vækstraten i BNP fordelt på landeniveau.  

Den samlede forventede vækst i BNP for Asien ligger på 3 %159, hvor Carlsberg forventer en vækst på 2-

3 %. Den opnåede udvikling i BNP for første halvår udgør 3,77 %160. Det er naturligvis værd at 

bemærke, at når Carlsberg vurderer væksten, er det for bryggeribranchen og i forhold til deres position 

på det enkelte landeniveau. 

Vækstraten i terminalperioden skal svare til den langsigtede nominelle vækst, dvs. inflationen tillagt 

realvæksten161.  Vækstraten på det asiatiske segment er oplyst til 2-3 %. 

Realvæksten i det asiatiske segmentet var i 2014, i gennemsnit, 3,63 %, og inflationen var i gennemsnit 

i 2014 på 4,15 %, dvs. at vækstraten i terminalperioden i Asien burde være 7,77 %. Jf. ovenfor har 

Carlsberg anvendt en vækstrate på 2-3 % for det asiatiske segment, hvilket er lavere end den 

beregnede vækstrate. Historisk, over de sidste fem år, har realvæksten i Asien gennemsnitligt været på 
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4,2 % og inflationen på 5,05 %, hvilket vil sige en vækstrate på 9,25 %, der igen er højere end 

vækstraten angivet i regnskabet.  

Af ovenstående ses det, at Carlsberg har anvendt en lavere vækstrate end den gennemsnitlige 

langsigtede vækstrate for det asiatiske segment, 9,25 %, hvormed kravene i IAS 36. 134 d 4 er opfyldt.  

Det kan konkluderes, at estimatet for vækstraten i det asiatiske segment ligger under den langsigtede 

vækst, men på et realistisk niveau, der giver plads til usikkerheder i estimeringen, og dermed 

overholder oplysningskravene i IAS 36.134 d4.  

Samlet vurderes det, at forventningerne for det asiatiske segments vækst er på et fornuftigt niveau i 

forhold til den offentliggjorte forventede vækst i Asien. Derudover ligger Carlsbergs vækstrate under 

med 0,77-1,77 % og 0-1 %, hvilket giver en ekstra sikkerhed for, at den anvendte vækstrate i 

terminalperioden ikke er overvurderet, og overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate, jf. IAS 

36.134 d 4. Ydermere overholder vækstraten, at man anvender en stabil vækstrate, jf. IAS 36,33 c. 

 

8.2.3.3. Fastlæggelse af diskonteringsfaktor  

Det er et krav, at det aflagte årsregnskab skal indeholde oplysninger omkring diskonteringsfaktor, jf. 

IAS 36.134 d 5. I Carlsbergs årsrapport for 2014 har man oplyst, at koncernen ved nedskrivningstest af 

goodwill anvender et resultat før skat, som afspejler den risikofrie lånerente i de enkelte geografiske 

segmenter162. De offentliggjorte diskonteringsfaktorer (risikofrie rente) er som følger:163 

Carlsberg har, som nævnt, opgjort deres diskonteringsfaktor på deres geografiske segmenter, hvilket 

vil sige, at man har udarbejdet en gennemsnitlig diskonteringsfaktor for hvert segment. Dette kan 

besværliggøre vurderingen af, om de anvendte diskonteringsfaktorer, der bliver anvendt, er realistiske.  
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  2014  2013 

Vesteuropa  1,2 %  2,7 % 

Østeuropa  7,0 %  6,1 % 

Asien   4-11,3 %  4,8-12,7 % 
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I det vesteuropæiske segment har man for 2014 anvendt en diskonteringsfaktor på 1,2 %, hvilket er en 

nedjustering på 1,5 % i forhold til 2013. Carlsberg oplyser, at den risikofrie rente er baseret på 

observerede markedsdata164. Man har umiddelbart ingen oplysninger omkring, hvordan man vurderer 

diskonteringsfaktoren for hvert enkelt land, hvilket gør det svært at vurdere, hvordan Carlsberg er 

kommet frem til en risikofri rente på 1,2 %.  

Den risikofri rente vil normalt svare til en investering i en statsobligation, som normalt vurderes 

risikofri. Under normale omstændigheder vil man vurdere den risikofri rente pr. land. F.eks. Tyskland 

vurderes at have samme landerisiko som Danmark og inflationsforventninger på niveau med de 

danske, og hermed kan renten på en 20-årig tysk statsobligation benyttes som udtryk for den risikofrie 

rente165. 

I det østeuropæiske segmentet har man for 2014 anvendt en diskonteringsfaktor på 7 %, hvilket er en 

opjustering på 0,9 % i forhold til 2013. Carlberg oplyser, at den risikofrie rente er baseret på 

observerede markedsdata166. Man har umiddelbart ingen oplysninger om, hvordan man vurderer 

diskonteringsfaktoren for hvert enkelt land, hvilket gør det svært at vurdere, hvordan Carlsberg er 

kommet frem til en risikofri rente på 7 %. Dog får man oplyst, hvis der er et land, hvor særlige 

nationale eller makroøkonomiske ændringer påvirker landet, og at rentesats er estimeret ud fra 

observationer fra andre markeder og/eller langvarige forventninger. Det må vurderes, at der her er 

henvist til lande som Rusland og Ukraine, hvor der er stor usikkerhed omkring den økonomiske 

fremtid.  

I det asiatiske segment har man for 2014 anvendt en diskonteringsfaktor på 4-11,3 %, hvilket er en 

nedjustering på 0,6 % i forhold til 2013. Carlberg oplyser, at den risikofrie rente er baseret på 

observerede markedsdata167. Man har umiddelbart ingen oplysninger om, hvordan man vurderer 

diskonteringsfaktoren for hvert enkelt land, hvilket gør det svært at vurdere, hvordan Carlsberg er 

kommet frem til en risikofri rente på 4-11,3 %.  

Den indledende vurdering af diskonteringsfaktoren, fordelt på de tre segmenter, giver god mening, 

eftersom Vesteuropa vil være det segment med mindst uro og usikkerhed. Dette skyldes blandt andet 

den økonomiske kontrol og de reguleringer, der ske via EU, som medfører, at det vesteuropæiske 
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segment generelt vil være stabilt, selvom segmentet indeholder lande som Grækenland og andre 

lande, som er hårdt ramt af finanskrisen. Derudover betyder det også en del, at Carlsberg står stærkt i 

dette segment, og at den fremtidige vækst skal være organisk vækst, og ikke vækst ved opkøb. 

Segmentet vurderes at have lav risiko, hvilket giver fint genlyd i den lave diskonteringsfaktor, man 

anvender på dette segment. 

Det østeuropæiske segment anvender en højere diskonteringsfaktor, hvilket skyldes, at investeringer i 

det østeuropæiske segment er vurderet til at være mere risikobetonet end det vesteuropæiske 

segment. Den øgede risiko skyldes især Ruslands og Ukraines økonomi, som har medført usikkerhed og 

gør det langt mere besværligt at udarbejde budgetter og prognoser, hvilket også medvirker til en 

større usikkerhed i forhold til de investeringer, der bliver foretaget i dette segment. Derudover bliver 

Carlsbergs østeuropæiske marked påvirket af faktorer, som er umulige at kontrollere.          

Det asiatiske segment anvender et interval for diskonteringsfaktoren, hvilket skyldes, at man opdeler 

segmentet i kinesiske og ikke-kinesiske lande. Derudover er der tale om et vækstsegment, hvor der 

sker investeringer for at få større markedsandele i de forskellige lande. På den baggrund giver det god 

mening at anvende et interval til diskonteringsfaktoren, da risikoen er større i forhold til det 

vesteuropæiske segment, da man ved nye investeringer og opbygningen af større markedsandele 

løber en større risiko.       

Carlsberg oplyser i deres årsregnskab for 2014, at diskonteringsfaktoren er baseret på langfristede 

statsobligationer hvert land for sig168, hvorved Carlsberg opfylder anbefalingen. 

 

8.2.4. Følsomhedsanalyse 

Carlsberg har, som IAS 36.134 f kræver det, udarbejdet et afsnit omkring følsomhedsanalyse, hvor man 

beskriver, hvad man har taget stilling til, og hvilke følsomheder der kan være i forbindelse med 

nedskrivningstesten af goodwill. Carlsberg har undersøgt, hvad den laveste vækstrate på segmenter og 

højeste diskonteringsfaktorer kan være på pengestrømsgenererende enheder med ubestemt levetid, 

uden at det vil medføre nedskrivninger.    
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Carlsberg har yderligere udarbejdet en følsomhedsanalyse af det østeuropæiske segment, hvor man 

tager højde for den stigende rente og inflation som en reaktion på de økonomiske udfordringer, som 

især Rusland og Ukraine står overfor.  

Med udgangspunkt i vurderingen af vækstraten på det østeuropæiske segment, hvor den umiddelbare 

vurdering er, at 3,5 % er sat lidt optimistisk, kunne man godt frygte, at afvigelsen i vækstraten kan 

komme over det accepterede fald på 2,4 % som Carlsbergs følsomhedsanalyse tillader, og der derved 

vil opstå et behov for nedskrivning af goodwill allokeret til det østeuropæiske segment. Analysen af 

diskonteringsfaktoren for det østeuropæiskes segment har umiddelbart ikke givet anledning til 

bemærkninger.    

På det vesteuropæiske segment har man især vurderet nedskrivningsanalysens følsomhed overfor, at 

den risikofrie rente igen begynder at stige. På grund af finanskrisen og forsøg på at hjælp økonomien 

på rette vej har Den Europæiske Nationalbank nedsat renteniveauet, hvilket har medført rekordlave 

renter, som har presset den risikofrie rente i bund. Carlsberg har beregnet virkningen af, hvis den 

risikofrie rente kommer på et to cifret niveau169.     

De vesteuropæiske og asiatiske segmenters gennemgang af vækstrater eller diskonteringsfaktorer har 

ikke givet anledning til, at disse skulle have en udvikling, som gør, at de kan overstige de værdier, man 

har fastsat i følsomhedsanalysen.  

Carlsberg oplyser, at udførelsen af følsomhedsanalysen ikke har medført grundlag for nedskrivninger. 

Derudover vurderes det, at man opfylder kravene som IAS 36.134 d, f 1 samt 36.130 f 3 stiller til 

udarbejdelsen af en følsomhedsanalyse. Carlsberg har lavet en yderligere beskrivelse af de segmenter, 

hvor der er øget følsomhed, og taget stilling til diskonteringsfaktorer, samfundsmæssige konjekturer 

samt vækstrater. 
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8.2.5. Udførelse af nedskrivningstest 

Carlsberg har offentliggjort deres budgettal for de kommende 3 år på hjemmesiden. Med udgangspunkt i 

disse budgettal, samt oplysninger fra den offentliggjorte årsrapport for 2014, vil vi udarbejdet en 

nedskrivningstest af goodwillen på selskabets tre segmenter.  

Ved en nedskrivningstest skal man anvende ind- og udbetalinger før finansieringsomkostninger og skat170 

som fremtidige pengestrømme. Eftersom Carlsbergs budget er meget sparsomt med oplysninger 

forudsættes det, at selskabets fremtidige pengestrømmes svarer til ”EBIT before special items”. Carlberg 

har oplyst de fremtidige frie pengestrømme, men disse er ikke fordelt på segmentniveau, hvorved dette 

ikke kan anvendes.  

I nedskrivningstesten er anvendt de oplyste vækstrater og diskonteringsfaktor på de tre segmenter i 

nedskrivningstesten.  

Resultatet er nedskrivningstesten har vist, at ingen af segmenter har et nedskrivningsbehov. Det 

vesteuropæiske segment skal blot bruge 4 år171 for, at diskonterede pengestrømme når en samlet 

kapitalværdi, som er højere end goodwillen, der er allokeret til dette segment. Man kan se i den treårige 

budgetperiode, at EBIT er stigende fra t.kr. 5.410 i 2015 til t.kr. 6.015 i 2017. Derover var EBIT på t.kr 5.470 i 

2014, hvilket vil sige, at man har nedjusteret forventningerne til 2015 med t.kr. 60.  

I det sidste budgetår ligger EBIT på t.kr. 6.015, hvilket betyder, at denne værdi er anvendt som grundlag i 

forbindelse med terminalværdien. Dette kan umiddelbart virket højt sat, men vores nedskrivningstest viser 

dog, at selvom vi nedjusterer til EBIT i t.kr. 5.410, vil dette stadig ikke medføret et behov for nedskrivning af 

goodwill.  

I nedskrivningstesten på det vesteuropæiske segment har vi forsøgt at ændre diskonteringsfaktoren 

således, at dette vil medfører en nedskrivning på goodwillen. Ifølge vores beregningen skal der som 

minimum være en stigning i diskonteringsfaktoren på 4,1 %, hvorved den samlet diskonteringsfaktor 

derved vil være 5,6 %. Dette betyder, at vores nedskrivningstest er mere følsom over for ændringer i 

diskonteringsfaktoren end der er angivet i Carlsberg følsomhedsanalyse172, hvor den tillagte ændring i 

diskonteringsfaktoren er vurderet til 8,1 %. Dette kan dog være et udtryk for, at Carlsberg i deres 

nedskrivningstest har flere virksomhedsspecifikke oplysninger til rådighed. Det vurderes, at det samlede 

vesteuropæiske marked umiddelbart ikke vil få en stigning i diskonteringsfaktoren på 4,1 % inden for den 
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kommende fremtid, da der forsat er lave markedsrenter i EU, hvilket medfører, at de finansielle markeder 

holdes i ro.  

Det østeuropæiske segment skal bruge 12 år173 for, at de diskonterede pengestrømme når en samlet 

kapitalværdi, som er højere end goodwillen allokeret til dette segment. Man kan se i den treårige 

budgetperiode, at EBIT er svagt stigende fra t.kr. 1.847 i 2015 til t.kr. 1.868 i 2017. Derover var EBIT på t.kr 

2.962 i 2014, hvilket vil sige, at man har nedjusteret forventninger til 2015 med t.kr. 1.115 i forhold til det 

opnåede resultat i 2014.  

I det sidste budgetår ligger EBIT på t.kr. 1.868, hvilket betyder, at denne værdi er anvendt som grundlag i 

forbindelse med terminalværdien. De tre budgetår bekræfter blot, at det østeuropæiske segment har det 

svært, hvilket medfører mindre pengestrømme. Det man kan være bekymret for i vores nedskrivningstest 

er, at budgettallene ikke skal ændre sig betydeligt i en negativ retning før der bliver behov for nedskrivning 

på goodwillen.    

I nedskrivningstesten på det østeuropæiske segment har vi forsøgt at ændre diskonteringsfaktoren således, 

at det vil medfører en nedskrivning på goodwillen. Ifølge vores beregning skal der som minimum være en 

stigning i diskonteringsfaktoren på 1 %, hvorved at den samlede diskonteringsfaktor vil være 8 %. Dette 

betyder, at vores nedskrivningstest er mere følsom over for ændringer i diskonteringsfaktoren end der er 

angivet i Carlsberg følsomhedsanalyse174, hvor den tilladte ændring i diskonteringsfaktoren er vurderet til 

8,1 %. Dette kan dog være et udtryk for, at Carlsberg i deres nedskrivningstest har flere 

virksomhedsspecifikke oplysninger til rådighed, samt man har brugt en længere levetid end 12 år i deres 

nedskrivningstest.  På den samme måde er vores nedskrivningstest meget følsom over for ændringer i 

vækstraten, hvor en ændring på 0,1 % vil medfører et behov for nedskrivning af goodwillen. 

Det vurderes, at det samlede østeuropæiske marked er meget følsomt over for ændringer i budgettallene, 

vækstraten og diskonteringsfaktoren i vores nedskrivningstest. Dette stemmer fint overens med den 

beskrivelse Carlsberg har anført i årsrapporten for 2014, hvor man netop har haft øget fokus på 

problemstillingen.  Det må vurderes, at goodwillen har en levetid over 12 år, på trods af de mange 

udfordringer der er i øjeblikket, hvorved der ikke bliver behov for nedskrivning, forudsat at budgettallene 

holder. 
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Det asiatiske segment skal bruge 7 år175 for at diskonterede pengestrømme når en samlet kapitalværdi, som 

er højere end goodwillen allokeret til dette segment. Man kan se i den treårige budgetperiode, at EBIT er 

stigende fra t.kr. 2.685 i 2015 til t.kr. 3.199 i 2017. Derover var EBIT på t.kr 2.195 i 2014, hvilket vil sige, at 

man har opjusteret forventningerne til 2015 med t.kr. 490.  

I det sidste budgetår ligger EBIT på t.kr. 3.199, hvilket betyder, at denne værdi er anvendt som grundlag i 

forbindelse med terminalværdien. Dette kan umiddelbart godt virket højt sat, og vores nedskrivningstest 

viser, at hvis vi nedjusterer EBIT i t.kr. 250 vil dette medføret et behov for nedskrivning af goodwill.  

I nedskrivningstesten på det asiatiske segment har vi forsøgt at ændre diskonteringsfaktoren således, at det 

vil medfører en nedskrivning på goodwillen. Ifølge vores beregningen skal der som minimum være en 

stigning i diskonteringsfaktoren på 1,4 %, hvorved den samlede diskonteringsfaktor derved vil være 9,05 %. 

Dette betyder, at vores nedskrivningstest er mere følsom over for ændringer i diskonteringsfaktoren end 

der er angivet i Carlsberg følsomhedsanalyse176, hvor den tillagte ændring i diskonteringsfaktoren er 

vurderet til 8,1 %. Dette kan dog være et udtryk for, at Carlsberg i deres nedskrivningstest har flere 

virksomhedsspecifik oplysninger til rådighed, samt har brugt en længere levetid end syv år i deres 

nedskrivningstest.  Nedskrivningstest er ikke så følsom over for ændring i vækstraten, hvor en ændring på 4 

% vil medfører et behov for nedskrivning af goodwillen. Det betyder, at segmentets vækstrate vil være på -

1,5 %. Dette virker umiddelbart ikke sandsynligt eftersom Asien er et segment med stor vækst.  

Det vurderes ud fra vores nedskrivningstest, at det samlede asiatiske marked er meget følsom over for 

ændringer i budgettallene og diskonteringsfaktoren. Det må vurderes, at goodwillen har en levetid over 7 

år, på baggrund af, at dette er et vækst segment for Carlsberg, hvor Carlsberg gør investeringer for at opnå 

større markedsandele, hvorved der ikke bliver behov for nedskrivning, forudsat at budgettallene holder. 

 

8.3. Delårsrapporter 2015 

Carlsbergs bestyrelse har aflagt halvårsrapport for perioden 1. januar 2015-30. juni 2015 den 19. 

august 2015. Denne rapport er aflagt efter IAS 34, hvilket betyder, at selskabets revisor ikke har 

gennemgået delårsrapporten, før den er blevet gjort offentlig tilgængelig på Carlsbergs hjemmeside. 

Bestyrelsen oplyser, at halvårsrapportens indhold vurderes retvisende, og der ikke er nogle 

bemærkninger.  
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Delårsrapporten indeholder en opgørelse og beskrivelse af opnåede resultater i første halvår fordelt på 

segmentniveauer. Hvert segment vil blive gennemgået og vurderet i forhold til de oplysninger, 

Carlsberg har afgivet i årsregnskabet for 2014. 

Det vesteuropæiske segment har i første halvår opnået en organisk vækst på -1 %177 i forhold til 

samme periode sidste regnskabsår. Carlsberg oplyser, at noget af grunden til den skuffende vækst især 

skyldes det svingende sommervejr samt at sammenligningstal var ekstraordinært gode på grund af 

afviklingen af VM i fodbold og særdeles godt sommervej i 2014.     

Væksten ligger 2 % under, hvad man har forudsat i årsrapporten 2014. 

Vurdering af om den anvendte forventede vækstrate på 1 % er korrekt kan ikke rigtig vurderes endnu, 

da der stadig kan ske meget i det sidste halvår af 2015. Det opnåede resultat på -1 % giver en afvigelse 

på 2 % i forhold til den forventede vækstrate. Selvom man i øjeblikket ikke har en vækstrate, man har 

forudset, er der ikke umiddelbart indikationer på, at den forventede vækst, der er anvendt i 

nedskrivningstesten, har været så høj eller urealistisk, at det vil give anledning til nedskrivninger på 

segmentets goodwill.  

Diskonteringsfaktoren i det vesteuropæiske segment er i årsrapporten fra 2014 sat til 1,2 %. 

Renteniveauet i Europa har ikke ændret sig markant i 2015, hvorved diskonteringsfaktoren 

umiddelbart må vurderes at være på nogenlunde samme niveau som i 2014, hvor inflationen var på 

0,32 % og realvæksten i BNP for første halvår af 2015 1,44 %, som er nogenlunde på niveau med 2014. 

Tilbagegangen i væksten i Carlsbergs første halvår medfører, at investorer ikke vil forvente et større 

afkast af deres investering. Derved vil der ikke være forventningspres, som kan få 

diskonteringsfaktoren til at stige til et højere niveau. 

Vurderingen er, at den anvendte diskonteringsfaktor på 1,2 % er på et realistisk niveau set i forhold til 

overstående forventninger og opnåede resultater. 

Det vesteuropæiske segment har i årsrapporten for 2014 anvendt en vækstrate og en 

diskonteringsfaktor, som vurderes realistiske i nedskrivningstesten og følsomhedsanalysen. Det har 

den betydning, at nedskrivningstesten af goodwill på det vesteuropæiske segment ikke er værdiansat 

for højt, og at det har været korrekt ikke at nedskrive goodwillen i 2014.     
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Det østeuropæiske segment har i første halvår opnået en organisk tilbagegang på 4 %178 i forhold til 

samme periode sidste regnskabsår og en yderligere tilbagegang på 22 %, som skyldes negative 

valutareguleringer. Samlet set er nettoomsætningen gået tilbage med 26 % i forhold til samme periode 

sidste år.  

Carlsberg oplyser, at noget af grunden til denne udvikling skyldes, at det russiske ølmarked er faldet 

med 9 %, mens det ukrainske ølmarked anslås at være gået tilbage med 17 %.  

Vurderingen af om den anvendte forventede organiske vækstrate på 3,5 % er korrekt kan ikke rigtig 

vurderes, da der stadig kan ske meget i det sidste halvår af 2015. En vækst på 7,5 % under det 

forventede kunne umiddelbart give indikationer på, at den forventede vækst, der er anvendt i 

nedskrivningstesten, har været for høj. Derved kan goodwillen i årsregnskabet for 2014 være 

værdiansat for højt i dette segment.  

Diskonteringsfaktoren på det østeuropæiske segment er i årsrapporten fra 2014 sat til 7 %. 

Renteniveauet i Østeuropa må være påvirket af den ustabile samfundsøkonomi i segmentet, hvorved 

diskonteringsfaktoren umiddelbart må vurderes at være på et meget svingende niveau.  Dette kom til 

udtryk i, at inflationen er steget betydeligt i første halvår af 2015 til 16,86 % og en realvækst i BNP på -

3,01. Den høje inflation gør, at forbrugernes købekraft bliver dårligere, og Carlsberg har oplyst, at man 

har været nødt til at prisjustere januar, marts og maj179. Derved vil det kunne påvirke 

diskonteringsfaktoren til et højere niveau, og negative forventninger til fremtiden vil medføre, at den 

risikofrie rente vil stige.    

Vurderingen af om den anvendte diskonteringsfaktor på 7 % er for lav kunne godt tænkes med 

udgangspunkt i ovenstående forventede og opnåede resultater.        

Det østeuropæiske segment har i årsrapporten 2014 anvendt en vækstrate, som er for høj, og en 

diskonteringsfaktor, som vurderes til at være for lav ved nedskrivningstesten og følsomhedsanalysen. 

Det har den betydning, at nedskrivningstesten af goodwill på det østeuropæiske segment kan være 

værdiansat for højt, og derved burde der have været nedskrevet på goodwillen i 2014.     

Det asiatiske segment har i første halvår af 2015 opnået en organisk vækst på 9 %180 i forhold til 

samme periode sidste regnskabsår og en yderligere vækst på 25 %, som skyldes positiv 
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valutaregulering. Samlet er nettoomsætningen gået frem med 34 % i forhold til samme periode sidste 

år.  

Carlsberg oplyser, at noget af grunden til den opnåede udvikling primært er drevet af markeder som 

Indien, Vietnam og Nepal, hvor Carlsberg rapporterer om særlig stærk fremgang181. Væksten skyldes 

også forsat investeringer i segmentet som opkøb og opførelse af bryggerrier m.m. 

Vurderingen af om den anvendte forventede vækstrate på 2-3 % er korrekt kan ikke vurderes endnu, 

da der stadig kan ske meget det sidste halvår af 2015. En organisk vækst på ca. 5 % over det 

forventede kunne umiddelbart give indikationer på, at den forventede vækst, der er anvendt i 

nedskrivningstesten, har været for lav. Derved kan goodwillen i årsregnskabet for 2014 være 

værdiansat for lavt i dette segment.  

Diskonteringsfaktoren for det asiatiske segment er i årsrapporten fra 2014 var sat til 4-11,3 %. Den 

positive vækst i Carlsbergs første halvår medfører, at investorer vil forvente et større afkast af deres 

investering. Derved vil dette kunne påvirke diskonteringsfaktoren til et højere niveau, og positive 

forventninger til fremtiden vil føre til, at den risikofrie rente vil stige. BNP for dette segment er for det 

første halvår af 2015 på 3,77 %, hvilket vidner om en forholdsvis stabil vækst i segmentet. Derudover 

må det vurderes, at inflationen, med udgangspunkt i perioden 2008-2014, også er meget mere stabil 

end for det østeuropæiske segment.    

Det vurderes, at den anvendte diskonteringsfaktor på 4-11,3 % er i orden, da der er tale om et vækst-

segment, der alt andet lige skaber en usikkerhed omkring den risiko, investor løber på dette segment.             

Det asiatiske segment har i årsrapporten 2014 altså anvendt en for lav vækstrate og en 

diskonteringsfaktor, som vurderes at være på et fornuftigt niveau i nedskrivningstesten og 

følsomhedsanalysen. Det har den betydning, at nedskrivningstesten af goodwill på det asiatiske 

segment er værdiansat for lavt, og derved har der ikke været behov for nedskrivning af goodwillen i 

2014.     

Carlsberg er i årsrapportens følsomhedsanalyse i forbindelse med nedskrivningstesten kommet frem 

til, at vækstraten må falde op til 2,4 %, før det giver anledning til nedskrivninger på goodwillen. 

Hvorimod diskonteringsfaktoren må stige op til 8,1 %. Tilsammen har Carlsberg opnået en organisk 

vækstrate på 3 %, som skal ses i forhold til, at man må have et fald på 2,4 %, før det vil give anledning 
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til nedskrivninger. Derved vil udviklingen i vækstraten ikke give anledning til nedskrivninger af goodwill 

for 2014.  

I delårsrapporten for 2015 fra Carlberg fremgår der ingen information omkring diskonteringsfaktoren, 

men det vurderes, at der er opnået en stigning på mere end 8,1 %, som der skal til for, at der skal 

nedskrives. Dette er med udgangspunkt i, at det østeuropæiske segment fra 31. december 2014 til 30. 

juni 2015 er steget med 7,57 %. Derover udtaler Carlsbergs ledelse, at det dårlige resultat i Vest- og 

Østeuropa for det første halvår af 2015 ikke vil kunne reddes af de gode resultater i Asien.       

Ovenstående gennemgang af delårsrapporten har givet anledning til bemærkning om, at der kan være 

behov for nedskrivninger af goodwill i årsregnskabet 2014. 

 

8.4. Samfundsøkonomiske konjunkturer 

Af figur 8.2. nedenfor fremgår Carlsbergs udviklingen i omsætning, goodwill og nedskrivning af 

goodwill for perioden 2008 til og med 2014. Indledningsvis kan det konstateres, at Carlsberg-

koncernen i perioden har haft en stabil udvikling i nettoomsætningen med undtagelse af regnskabsåret 

2009, hvor omsætningen gik tilbage med 562 mio. kr. i forhold til 2008 og 2013, hvor omsætningen gik 

tilbage med 2.118 mio. kr. Udviklingen i goodwillen i perioden har også været forholdsvis stabil med 

undtagelse af 2009 og 2014, hvor der er konstateret et fald i forhold til året før på 1.752 mio. kr. Det, 

som er værd at bemærke, er, at kun i 2011 har Carlsberg foretaget en nedskrivning på goodwill på 91 

mio. kr.  

Spørgsmålet er, om udviklingen i goodwillen har en sammenhæng med årets resultat af primær drift 

før ned- og afskrivninger.  I figuren nedenfor kan man se, hvordan udviklingen har været i perioden 

2008-2014.      
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Kilde: http://tradingeconomics.com + Carlsberg Group Årsrapport 2008 - 2014 + egen indvirkning 

Som det fremgår af figuren, er udviklingen af primær drift meget stabil i forhold til nettoomsætningen 

og goodwillen. Goodwillen har meget større udsving i perioden end den primære drift, grunden til 

dette skyldes blandt andet, at Carlsberg arbejder på at få større markedsandele i det asiatiske 

segment, der, som tidligere nævnt, er et segment med stor vækst. Dette betyder, at der løbende bliver 

opkøbt nye byggerier, hvilket medfører tilgang i goodwill. Derudover er anskaffelsessummen på 

goodwill også påvirket af udviklingen af valutakurserne, dette ses i 2014, hvor goodwillen er påvirket af 

en kursregulering på t.kr. 6.062182. Derved er der andre faktorer, som påvirker goodwill, som ikke 

nødvendigvis påvirker resultat af primær drift.  

Resultat af primær drift og pengestrømme af driften følger hinanden meget stabilt i perioden 2008- 

2014. Generelt må vi konkludere, at Carlsberg har været gode til at håndtere de udfordringer, som den 

samfundsøkonomiske udvikling har medført. Dette kommer til udtryk ved, at selvom Carlsbergs 

nettoomsætning har været svingende i analyseperioden, så har omkostningerne tilsvarende været 

tilpasset omsætningens udvikling.     

Det andet, som dette afsnit skal afklare, er, om der er en sammenhæng imellem udviklingen i goodwill 

og udviklingen i de samfundsøkonomiske konjunkturer.  

                                                             
182 Carlsberg Group Årsrapport 2014, s. 90 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nedskrivning goodwill - - - 91 - - -

Omsætning 59.944 59.382 60.054 63.561 66.468 64.350 64.506

Goodwill 48.663 46.911 50.820 52.997 53.914 57.166 52.546

Resultat af primær drift 7.979 9.390 10.249 9.816 9.793 9.723 9.230

Pengestrømme drift 11.610 13.169 14.236 13.600 13.812 13.592 13.338
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Figur 8.2 Nedskrivning af goodwill ifht. primær drift 
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Kilde: http://tradingeconomics.com + Carlsberg Group Årsrapport 2008 - 2014 + egen indvirkning 

I overstående figur er ændringen af goodwill sammenlignet med udviklingen i realvækst i BNP fordelt 

på Carlsbergs segmenter. Udgangspunktet er at vurdere, om der kan ses en sammenhæng mellem 

udvikling i BNP og den indregnede goodwill i Carlsbergs årsregnskaber.  

Det er vigtigt at forholde sig til, at selskaber bliver ramt forskelligt af udviklingen i BNP. Det kan f.eks. 

afhænge af, hvilken forretningsmodel og hvilken branche, det enkelte selskab opererer på, jf. Iben 

Rothe183. Vi må dog kunne lægge fast, at alle selskaber i et eller andet omfang vil blive påvirket af den 

samfundsøkonomiske udvikling. Det skyldes, at udviklingen af et lands eller segments real BNP vil have 

en effekt på forbrugerefterspørgslen af forbrugsvarer.    

Ud fra overstående figur kan man se, at Carlsbergs goodwill generelt er stigende henover perioden 

2008-2014. At omsætningsnedgangen ikke er større i 2009 skyldes, at Carlsberg i samme år vinder 

frem i deres vækstmarked i Asien. At Asien er et vækstmarked ses tydeligt i udviklingen i BNP, hvor den 

over hele analyse perioden har været positiv og relativt stabil i forhold til de to øvrige segmenters BNP.  

Med udgangspunkt i ovenstående figur er der umiddelbart ingen sammenhæng mellem udviklingen i 

BNP og udviklingen i Carlsbergs goodwill. Årsagen til dette skal umiddelbart findes i, at goodwill bliver 

værdisat ud fra fremtidige pengestrømme, og man må konkludere, at selv om Carlsbergs 

nettoomsætning har været påvirket i analyseperioden, så har dette ikke påvirket den primære drift 

synderligt, og derved har pengestrømme fra driften tilsvarende været forholdsvist stabile.  

                                                             
183 Se bilag 19 – Interview med tidl. Chefcontroller for finansielvirksomhed Iben Rothe, generelt om nedskrivningstest  
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Nedenfor ses figur 8.4. over udviklingen i inflation fordelt på Carlsbergs tresegmenter. Inflationen 

fortæller om, hvordan prisudviklingen har været i analyseperioden.  

 

Kilde: http://www.tradingeconomics.com + Carlsberg Group Årsrapport 2008 - 2014 + egen indvirkning 

Vesteuropa og Asien har en inflation med nogenlunde samme udvikling hen over analyseperioden, 

hvorimod Østeuropa har en meget svingende udvikling. Inflationen er en sammenligning af alle priser 

og alle varer. Når man kigger på Østeuropa, er det i sær Rusland og Ukraine, som udgør størstedelen af 

det østeuropæiske segment. Den politiske uro, der har været mellem disse to lande kan have 

indflydelse på den svingende udvikling i BNP. Når man læser regnskabet for 2014 kan man også se, at 

Carlsberg er meget opmærksom på denne udvikling og har taget højde for dette med deres 

følsomhedsanalyse, hvor de har lavet nogle ekstraordinære analyser på det østeuropæiske marked.  

Fra 2008 til 2014 er inflationen faldet i alle tre segmenter, hvilket vil sige, at købekraften er faldet. På 

trods af dette har Carlsberg været dygtig til at tilpasse sig den finansielle krise, hvorved 

nettoomsætningen har været svagt fladende og stigende over analyseperioden.          

Carlsbergs regnskabsmæssige goodwill har umiddelbart ikke været påvirket af de 

samfundsøkonomiske konjunkturer, eftersom Carlsberg har formået at tilpasse den svingende 

nettoomsætning med tilsvarende omkostningstilpasning. 
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8.5. Delkonklusion 

Carlsberg opfylder de grundlæggende oplysningskrav i forbindelse med gennemførelsen af en 

nedskrivningstest af goodwill. Carlsberg har oplyst anvendt regnskabspraksis, målegrundlag og har 

angivet væsentlige faktorer, som kan påvirke selskabets indtjening, finansielle forhold samt 

usikkerheder. Årsregnskabslovens krav omkring ledelsesberetning er opfyldt og indarbejdet på en 

måde, så det samlede årsregnskab stadig overholder de internationale regnskabsregler.  

De anvendte forudsætninger i nedskrivningstesten af goodwill kunne fremgå mere tydeligt af 

årsregnskabet. Carlsberg har angivet to primære forudsætninger, som ligger til grund for deres 

prognose af fremtidige pengestrømme. De primære forudsætninger, der bliver oplyst, er de samme, 

som Carlsberg vurderer, at genindvindingsværdien er mest følsom overfor, jf. følsomhedsanalysen. 

Derudover fremgår det ikke tydeligt, om forudsætningerne er baseret på tidligere erfaringer eller 

eksterne informationer, og hvordan man har dokumenteret. Vurderingen er, at Carlsberg, på trods af 

mangler, opfylder forudsætningskravene. 

Fastlæggelsen af pengestrømsgenererende enheder har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, 

eftersom Carlsberg meget tydeligt har angivet den regnskabsmæssige værdi af goodwill, samt en 

beskrivelse af, hvor stor en del af aktiverne er delt pr. segment184 i 2014 samt sammenligningstal.  

Carlsberg sammenlægger deres pengestrømsgenererende enheder på en fornuftig måde, som er 

velbegrundet i forhold til geografi og ledelsesmæssige strukturer, og der er ingen oplysninger om, at 

man har ændret i sammenlægningen. 

Carlsberg har beskrevet, at deres opgørelse af fremtidige pengestrømme ikke indeholder fremtidige 

pengestrømme fra fremtidige omstruktureringer og forbedringer, som er krævet af IAS 36. Derudover 

er prognoser for pengestrømme opgjort korrekt. 

Længden af budgetperioden, som Carlsberg anvender, har ikke givet anledning til bemærkninger, 

eftersom man anvender en budgetperiode under fem år, og at det fremgår tydeligt, at ledelsen 

godkender og vurderer, at prognoserne er realistiske og i overensstemmelse med faktiske forhold.  

Væksten i terminalperioden er fordelt på Carlsbergs segmenter. Det vurderes, at vækstraten for det 

vesteuropæiske og asiatiske segment stemmer fint overens med den udvikling og de forventninger, 

eksterne kilder stiller til rådighed. Imidlertid har Carlsberg haft nogle udfordringer med det 
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østeuropæiske marked, og det kan konstateres, at umiddelbart stemmer Carlsbergs forventninger ikke 

overens med de eksterne kilder. Det er naturligvis svært at forudsige væksten i terminalperioden, da 

den ligger efter den treårige budgetperiode som Carlsberg arbejder med. Den økonomiske og politiske 

uro, der især er i Rusland, kan trække ud, og det må vurderes, om væksten i terminalperioden kunne 

være sat mere forsigtigt set på baggrund af de store usikkerheder, der er i det østeuropæiske segment. 

Diskonteringsfaktoren er oplyst på segmentniveau i Carlsbergs årsregnskab, og de har anvendt 

vurderingen af den risikofrie rente fra eksterne pengeinstitutter. Desværre er der ikke oplyst ret meget 

om, hvordan disse modtagne eksterne data ser ud. Regnskabsbrugeren kunne godt bruge noget mere 

information omkring, hvordan man har behandlet den modtagede oplysning på de forskellige 

segmenter, evt. en mere detaljeret oversigt over, hvordan de risikofrie renter er vurderet på 

landeniveau. Den umiddelbare vurdering af de fastlagte diskonteringsfaktorer er, at de er i orden, men 

med manglende gennemsigtighed for regnskabsbrugen.  

Den udarbejdede følsomhedsanalyse opfylder de krav, som ISA foreskriver i forhold til udarbejdelsen 

af en følsomhedsanalyse. Dog må det konstateres, at der muligvis kan være et problem i forhold til, at 

udviklingen i vækstrate og inflation på det østeuropæiske segment kan overstige de grænseværdier, 

som følsomhedsanalysen har udarbejdet. Derved kan der være et behov for nedskrivning af goodwill 

allkoret til det østeuropæiske segment. 

Den udførte nedskrivningstest af de tre segmenter, har ikke ført til nedskrivningsbehov af goodwillen 

for årsregnskabet 2014. Derved vurderes det, at Carlsbergs nedskrivningstest har været korrekt, da 

man ikke har valgt at nedskrive i årsregnskabet 2014. Nedskrivningstesten har vist, at segmenterne 

Vesteuropa og Asien ikke har væsentlige udfordringer i deres forudsætninger. Derimod har det 

østeuropæiske segment mere presset og derved mere følsom over for ændringer i vækstraten og 

diskonteringsfaktoren. Udfordringerne kommer ligeledes til udtryk i budgettallene for de næset tre 

regnskabsår, hvor man har nedjusteret forventningerne væsentligt i forhold til det opnåede resultat i 

årsregnskabet 2014. Dog vurderes det, at Carlsberg efter bedste evne har taget højde for 

udfordringerne på det østeuropæiske segment, og medtaget disse i deres nedskrivningstest af 

goodwillen i årsregnskabet 2014.   

Delårsregnskabet for 1. kvartal 2015 viser, at det vesteuropæiske og asiatiske segment har klaret sig 

bedre end den forventede i vækst for 2014 årsrapporten i forbindelse med nedskrivningstest af 

goodwill allkoret til disse to segmenter. Det sidste segment, det østeuropæiske, har ikke præsteret 
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 DSV Air & Sea  42 % 

 DSV Road  47 % 

 DSV Solutions  11 % 

særlig positivt i det første kvartal af 2015 og lever derfor ikke op til de forventninger, Carlsberg har haft 

i 2014 årsregnskabet. Dette forstærker vurderingen af, at der kan være behov for nedskrivning af 

goodwillen for det østeuropæiske segment. 

Delårsregnskabet for første halvår af 2015 viser, at det vesteuropæiske segment ikke har opnået den 

forventede vækst, hvorimod det asiatiske segment har præsteret bedre vækst end den forventede 

vækst for 2014 i årsrapporten. Det sidste segment, det østeuropæiske, har ikke præsteret særlig 

positivt i det første halvår af 2015 og lever derfor ikke op til de forventninger, Carlsberg har haft i 2014 

årsregnskabet. Dette forstærker vurdering af, at der kan være behov for nedskrivning af goodwillen for 

det østeuropæiske segment. 

Udviklingen i den samfundsøkonomiske konjunktur i analyseperioden 2008-2014 i forhold til 

udviklingen i Carlsbergs regnskabstal har vist, at selvom Carlsbergs nettoomsætning har været påvirket 

af udviklingen i BNP og inflation, så har man formået at tilpasse sine omkostninger, hvorved den 

primære drift ikke har været væsentligt påvirket. Derved har udsvinget i forhold til pengestrømme fra 

primær drift heller ikke været synderligt påvirket. Derudover kan man se, at nedskrivningen i 2009 af 

goodwill stemmer overens med, at der i analyseperioden er den laveste omsætning og resultat af 

primær drift.              

 

9. DSV A/S 

9.1. Introduktion til DSV A/S 

DSV er en dansk transport- og logistikselskab, der er grundlagt i 1976, og er i dag verdens 6. største 

speditionsselskab. DSV har i dag egne lokationer i mere end 70 lande og har cirka 23.000 ansatte185.  

DSV har 3 forretningsområder, der størrelsesmæssigt fordeler sig som følger i forhold til omsætning: 

186 
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186 DSV Årsrapport 2014, s. 5 



Impairment test of goodwill 

Side 94 af 150 
 

Geografisk fordeler aktiviteten efter omsætning sig som følger:187 

 

9.2. Nedskrivningstest 

DSV er meget tilfredse med resultatet for 2014, og set over de sidste fem år, så har 2014 været et 

bedre år på de fleste områder. Det har især været Air & Sea, som har stået for fremgangen og har øget 

driftsresultatet med 11 %188.  Samlet er koncernens nettoomsætning steget med 6,3 %, men 

bruttomarginen er faldet fra 21,9 % i 2013 til 21,2 % i 2014. Dette skyldes en fortsat hård 

priskonkurrence, som har resulteret i en faldende gennemsnitlig indtjening pr. sending. Den organiske 

vækst var på 3,1 %189 mod 1,6 %190 i 2013. 

Transportbranchen er meget konjunkturfølsom og er dermed afhængig af udviklingen i den globale 

økonomi. DSV forventer, at Europa fortsat kun vil vise lav vækst, hvorimod de forventer højere vækst i 

fx Nordamerika og Asien, så de samlet set over de næste fem år vil opnå en gennemsnitlig årlig vækst i 

bruttofortjenesten på 3 %191.  

I 2012 købte DSV 33 % af aktierne i DSV Swift-selskaberne, som har base i 12 afrikanske lande, og i 

2014 har de opkøbt resten af aktierne, hvilket har medført indregning af en goodwill på 40 mio. kr.192 

Der er dog sket en regulering i goodwill på -50 mio. kr. i forbindelse med opkøb af selskaber i tidligere 

år193. 

Den 31. december 2014 udgjorde goodwill 7.982 mio. kr. mod 8.028 mio. kr. i 2013194, faldet skyldes 

primært regulering til tidligere år på -50 mio. kr. samt valutakursreguleringer. De samlede aktiver 

                                                             
187 DSV Årsrapport 2014, s. 2 
188 DSV Årsrapport 2014, s. 6 
189 DSV Årsrapport 2014, s. 7 
190 DSV Årsrapport 2013, s. 12 
191 DSV Årsrapport 2014, s. 8 & 10 
192

 DSV Årsrapport 2014, s. 70 
193 DSV Årsrapport 2014, s. 57 
194 DSV Årsrapport 2014, s. 56 
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udgjorde ultimo december 2014 23.680 mio. kr. mod 23.100 mio. kr. ultimo december 2013, og 

egenkapitalen er faldet fra 6.248 mio. kr. i 2013 til 6.081 mio. kr. i 2014195. Ud af dette kan det ses, at 

goodwill udgør 34 % af de samlede aktiver og 131 % af egenkapitalen196. Ud af ovenstående kan det 

konkluderes, at DSV er et ekspanderende selskab, hvor værdiansættelsen af goodwill spiller en vigtig 

rolle, da en nedskrivning kan få store konsekvenser for egenkapitalen, da en nedskrivning skal 

indregnes i resultatopgørelsen.  

Nedskrivningstesten foretaget pr. 31. december 2014 af DSV har ikke givet dem anledning til 

nedskrivninger af de bogførte værdier.197 

Regnskabspraksis er beskrevet i noterne, og det fremgår tydeligt, at der er tale om regnskabspraksis, 

da det er udspecificeret i en underoverskrift. Under regnskabspraksis oplyses det bl.a., at 

genindvindingsværdien opgøres som nutidsværdien af de tilbagediskonterede fremtidige 

pengestrømme fra pengestrømsgenererende enheder198. I bilag 17 gennemgås det, om 

ledelsesberetningen i DSV’s årsrapport lever op til kravene for regnskabsklasse D-selskaber efter 

årsregnskabsloven199. Samlet set lever DSV op til kravene til ledelsesberetningen. Af ovenstående ses 

det, at DSV overholder kravene til ledelsesberetning, og giver uddybende og fyldestgørende 

forklaringer på de relevante parametre.  

DSV oplyser om den anvendte regnskabspraksis samt målegrundlag jf. IAS 1.117 og IAS 8.10. Ligeledes 

er der en ledelsesberetning, der lever op til de danske krav, jf. ÅRL § 99.  DSV giver oplysninger om, 

hvordan den økonomiske udvikling har påvirket koncernen samt opkøb og frasalg af selskaber i tråd 

med IAS 1.13 og IAS 1.15. Generelt må det konkluderes, at DSV lever op til oplysningskravene i IAS 1. 

 

9.2.1. Forudsætninger 

Det fremgår ikke direkte i DSVs årsrapport, hvad de primære forudsætninger i forbindelse med 

nedskrivningstest er, men det kan udledes af deres følsomhedsanalyse, at de grundlæggende 

forudsætninger er vækstrate, overskudsgrad samt diskonteringsfaktor200. 

                                                             
195 DSV Årsrapport 2014, s. 47 
196 Se bilag 19 – Valg af virksomheder 
197 DSV Årsrapport 2014, s. 59 
198

 DSV Årsrapport 2014, s. 58 
199 Indsigt i årsregnskabsloven 2014/15, 1. udgave, s. 115 
200 DSV Årsrapport 2014, s. 59 
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DSV beskriver, hvordan forudsætningerne til deres primære forudsætninger er fastsat i note tre, og 

dette gennemgås nedenfor i afsnit 9.2.3.2. og 9.2.3.3. DSV har implementeret IFRS 10 og har på den 

baggrund genvurderet deres investeringer, men det har ikke givet dem anledning til at ændre i den 

eksisterende konsolidering201. 

DSV lever op til oplysningskravene i IAS 36.134 e 1-2, men brugervenligheden kunne være bedre ved at 

angive de primære forudsætninger eksplicit.  

Herudover vil det være relevant at se på indvirkningen af de samfundsøkonomiske konjunkturer samt 

anden økonomisk indvirkning fra begivenheder i verden. Der henvises til afsnit 9.4, hvor dette vil blive 

gennemgået. 

 

9.2.2. Pengestrømsgenererende enheder 

DSV’s forretningssegmenter er opdelt efter deres divisioner Air & Sea, Road og Solutions, og de 

pengestrømsgenererende enheder følger denne opdeling202. Dette anser vi for at være et fornuftigt 

valg, da en fordeling på lande ikke vil være optimal. DSV er en transportvirksomhed og har, som følge 

af dette, mange transaktioner på tværs af landegrænser, hvormed en opdeling af de 

pengestrømsgenererende enheder efter lande ikke nødvendigvis vil give et korrekt billede af 

fordelingen af goodwill. 

 

Figur 9.1. viser den regnskabsmæssige værdi af goodwill fordelt på deres pengestrømsgenererende 

enheder, hvilket er i overensstemmelse med oplysningskravene i IAS 36.134 a. Ligeledes er kravene i 

IAS 36.80 opfyldt, da de pengestrømsgenererende enheder ikke må overstige driftssegmenterne, og i 

DSV’s tilfælde følger de hinanden.  

                                                             
201 DSV Årsrapport 2014, s. 51 
202 DSV Årsrapport 2014, s. 58  



Impairment test of goodwill 

Side 97 af 150 
 

DSV har, som en del af deres ledelsesberetning, lavet et afsnit til hver pengestrømsfrembringende 

enhed. Disse afsnit giver en beskrivelse af segmentet, de økonomiske data, opfølgning på tidligere 

forventninger i forhold til det realiserede samt forventninger til fremtiden203.  De udførlige oplysninger 

giver regnskabsbrugeren en rigtig god indsigt i den pengestrømsfrembringende enheder og giver 

regnskabsbrugeren mulighed for selv at vurderer potentialet. Oplysningskravet i IAS 36.130 d er uden 

tvivl opfyldt på en grundig og detaljeret måde. 

 

9.2.3. Fremtidige pengestrømme 

Genindvindingsværdien opgøres som nutidsværdien af de tilbagediskonterede fremtidige 

pengestrømme204. 

Det fremgår ikke direkte, hvordan omstruktureringsomkostninger indregnes og hvornår de indregnes, 

men det kan udledes af selskabets regnskabspraksis for særlige poster. Her fremgår det, at DSV 

indregner omstruktureringsomkostninger i forbindelse med deres udmeldte 

restruktureringsprogram205. Det er ordet udmeldte, som viser, at der er tale om en 

omstruktureringsomkostning, som DSV har forpligtet sig til ved at skabe forventning om den hos de 

berørte parter. Ud af ovenstående vurderes det, at DSV lever op til kravet i IAS 36.44 om, at de 

fremtidige pengestrømme skal opgøres ud fra aktivets aktuelle tilstand og ikke må indeholde 

pengestrømme fra fremtidige omstruktureringer, som DSV ikke har forpligtet sig til. Oplysningen 

kunne fremgå mere klart.  

Det er oplyst, at omstruktureringsomkostningerne omfatter implementeringen af ”Operational 

Exellence 2.0”, som indbefatter adskillige effektiviserende og besparende tiltag både centralt og i 

enkelte lande. Der er -1 mio. kr., som omhandler restrukturering i forbindelse med køb og salg af 

selskaber206. DSV skal være opmærksom på, at dette ikke bliver allokeret til de fremtidige 

pengestrømme, hvis det ikke er en omkostning, de har forpligtet sig til. Dette bygger i høj grad på 

subjektive vurderinger, og det kan derfor være svært præcist at opgøre de fremtidige pengestrømme, 

hvor goodwill er i sin aktuelle stand. 

 

                                                             
203 DSV Årsrapport 2014, s. 18-28 
204

 DSV Årsrapport 2014, s. 58 
205 DSV Årsrapport 2014, s. 14 
206 DSV Årsrapport 2014, s. 14 & 55 
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9.2.3.1. Længden af budgetperioden 

Ud af dette kan det konkluderes, at DSV budgetterer et år og fremskriver resten207. Herved er 

oplysningskravene opfyldt, da budgetperioden er under fem år og dermed ikke behøves nærmere 

forklaring, jf. IAS 36.35 og IAS 36.134 d3.  

Ligeledes får vi oplyst, at der er tale om ledelsesgodkendte budgetter, hvormed oplysningskravet i IAS 

36.33 b og IAS 36.134 d3 er opfyldt.  

I afsnittet ovenover dette har vi vurderet, at pengestrømme fra fremtidige omstruktureringer ikke 

indgår i budgetteringen, hvilket er i tråd med IAS 36.33 b. 

DSV foretager, i forbindelse med nedskrivningstesten af goodwill, skøn over selskabets udvikling i 

nettoomsætning, bruttofortjeneste, overskudsgrad, fremtidige anlægsinvesteringer, 

diskonteringsfaktor samt vækstrate i terminalperioden. Disse skøn er baseret på vurderinger af de tre 

divisioner, og bygger på historiske erfaringer såsom den forventede markedsudvikling for bl.a. den 

langfristede gennemsnitlige vækstrate for markederne.208   

Det fremgår ikke direkte, at ledelsen har vurderet rimeligheden af de forudsætninger, der er opsat for 

budgetteringsprocessen, men vi kan se af ovenstående, at budgetterne bl.a. bygger på tidligere 

faktiske forhold, og vi ved, at ledelsen godkender budgetterne, hvormed vi må antage, at de 

gennemgår forudsætningerne. Ud fra dette konkluderes det, at oplysningskravet i IAS 36.34 er opfyldt. 

Budgetperioden på et år virker umiddelbart kort, men ifølge Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos 

Sydbank Markets, så er det meget normalt og det bedste, da selskabet kan koncentrere sig om, hvad 

der sker det næste års tid og ikke længere ud i fremtiden. Dette er især godt i kølvandet på 

                                                             
207 DSV Årsrapport 2014, s. 59 
208 DSV Årsrapport 2014, s. 58 

”De forventede fremtidige nettopengestrømme baseres 

på ledelsesgodkendte budgetter og forretningsplaner for 

året 2015 samt fremskrivninger for efterfølgende år til 

og med 2019” 
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finanskrisen. Optimalt ville Jacob gerne have et budget, der løber over ti år, da det så sandsynligvis 

både vil ramme høj- og lavkonjunktur, men han kan godt leve med en budgetperiode på et år209.  

 

9.2.3.2. Vækstrate i terminalperioden 

I figur 9.1. vises den vækstrate som DSV har anvendt i terminalperioden, jf. IAS 36.134 d.  

DSV oplyser i deres årsrapport, at i perioden efter 2019 fastholdes vækstraten på niveau med den 

langsigtede gennemsnitlige vækstrate for branchen210. Dette svarer overens med anbefalingerne samt 

IAS 36.134 d4, der netop foreskriver, at vækstraten i terminalperioden skal svare til den langsigtede 

gennemsnitlige nominelle vækst. 

DSV har, som sagt, valgt at opdele deres pengestrømsgenererende enheder efter deres divisioner og 

ikke yderligere efter lande. Det kan derfor være vanskeligt at foretage en analyse af de anvendte 

vækstrater, da brancheanalyser, hvor den langsigtede vækstrate er oplyst, ikke er tilgængelig. Vi 

foretager derfor analysen af vækstraterne ud fra de geografiske områder, som DSV hovedsagligt 

opererer på. 

Af figur 9.2. kan det ses, at Europa står for langt den største 

del af omsætningen, hvormed det vil være relevant at 

undersøge den langsigtede gennemsnitlige vækst for dette 

område. Den langsigtede gennemsnitlige vækst for 

Vesteuropa forventes at ligge på 3,6 % (vækstrate 1,9 % og 

inflation 1,7 %211), og den langsigtede vækstrate for verden 

forventes at være 5,9 % (realvækst 2,5 % og inflation 3,4 

%212). Vækstraten for alle tre divisioner er sat til 2 %, se figur 9.1., hvoraf vi kan se, at DSV overholder 

kravet i IAS 36.33 c om, at vækstraten ikke må overstige den langsigtede gennemsnitlige vækstrate. 

Det kan endda konkluderes, at vækstraten, som DSV anvender, er konservativ og forsigtig. Årsagen til 

den forsigtige vækstrate oplyses ikke i årsrapporten, hvilket havde været relevant for 

regnskabsbrugeren at få oplyst, det er dog i tråd med IAS 36.33 c, som kræver en forklaring, hvis 

vækstraten overstiger den langfristede gennemsnitlige vækst. 

                                                             
209 Se bilag 4 – Interview med Senioranalytiker Jacob Pedersen, CFA, Sydbank Markets om DSV 
210

 DSV Årsrapport 2014, s. 59 
211 Se bilag 5 – Økonomiskprognose for Europa 
212 Se bilag 6 – Økonomiskprognose for Verden 
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Det ses af figur 9.3. at den geografiske fordeling af omsætning er forskellig for de tre divisioner. Road 

opererer kun i Europa, Solutions har en meget lille del i Asien og Amerika og Air & Sea har 40 % i Asien 

og Amerika. Den langfristede gennemsnitlige vækstrate er for Nordamerika 3,4 % (realvækst 2,0 % og 

inflation 1,4 %213) og for Asien er den 10,7 % (realvækst 5,3 % og inflation 5,4 %214). Det virker 

umiddelbart besynderligt, at de tre divisioner har den samme vækstrate set ud fra den geografiske 

fordeling, da der er en høj vækstrate i Asien, hvor Air & Sea får 21 % af deres omsætning fra, hvilket 

burde kunne forsvare en højere vækstrate for denne division. Det er ikke oplyst i årsrapporten, hvorfor 

DSV har valgt at have den samme vækstrate for divisionerne, og hvorfor vækstraten ligger på 2 %. Det 

ville give regnskabsbrugeren en bedre forståelse og et bedre indblik, hvis forudsætninger for valget af 

niveauet for vækstraten var beskrevet.  

 

9.2.3.3. Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

DSV oplyser, at ved beregning af nutidsværdien af de tilbagediskonterede nettopengestrømme, 

anvender de diskonteringsfaktorer, der afspejler den risikofrie rente med tillæg af risici for geografisk 

eksponering og finansiel risiko for de tre divisioner215. Dette er i tråd med kravene i IAS 36.55-56. 

Ydermere oplyser DSV en diskonteringsfaktor for de tre pengestrømsgenererende enheder før skat, 

hvilket er i overensstemmelse med IAS 36.55 samt IAS 36.134 d5, se figur 9.1. 

                                                             
213

 Se bilag 7 – Økonomiskprognose for Amerika 
214 Se bilag 8 – Økonomiskprognose for Asien 
215 DSV Årsrapport 2014, s. 58 
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Der er fastsat en diskonteringsfaktor på 9,6 % for både Air & Sea, Road og Solutions, se figur 9.1., 

hvilket kan undre, da divisionerne, som før nævnt, opererer på lidt forskellige 

markedssammensætninger. Forudsætningerne og tankerne i forbindelse med fastsættelsen af 

diskonteringsfaktorerne er ikke yderligere beskrevet i årsrapporten, hvorfor vi søger ekstern 

information til at analysere diskonteringsfaktoren. 

Ifølge IAS 36.57 kan man anvende WACC som erstatning til at skønne diskonteringsfaktoren, hvilket vi 

vil i vores analyse. Vi begynder med at foretage en korrektion af diskonteringsfaktoren for at komme 

frem til en før skat WACC. Den effektive skatteprocent fastsættes til 25 %216, hvormed WACC før skat 

bliver 7,2 % (9,6 * (1-0,25)). Sydbank Markets har i februar 2015 beregnet DSV’s WACC til 8,2 %217 og i 

oktober 2014 til 8,0 %218, hvilket indikerer, at DSV’s egen WACC ligger i den lave ende, hvilket betyder, 

at nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme er højere end ved en højere WACC. 

DSV har nedjusteret diskonteringsfaktoren fra 10,2-10,3 % i 2013 til 9,6 % i 2014219, hvilket er et fald på 

0,7 procentpoint. I samme periode er den risikofrie rente, svarende til renten for den tiårige 

statsobligation jf. anbefalingerne, faldet fra 1,74 % i 2013 til 1,19 % i 2014220, hvilket svarer til et fald 

på 0,55 procentpoint. Faldet i den risikofrie rente kan være årsagen til, at DSV har valgt at nedjustere 

diskonteringsfaktoren. 

En anden mulig årsag til, at DSV har nedjusteret diskonteringsfaktoren kan være, hvis de har indregnet 

risikoen af fremtidige pengestrømme i budgettet eller i vækstraten, da det, jf. IAS 36.55 – 56, ikke er 

tilladt at indregne risici, som der allerede er blevet taget højde for i de fremtidige pengestrømme eller 

vækstraten. Budgetperioden er kun på et år, hvilket ikke helt synes at være nok grundlag at nedjustere 

diskonteringsfaktoren på, og samtidig ligger vækstraten på et konservativt og uændret niveau i forhold 

til 2013221, hvilket heller ikke argumenterer for en nedjustering af diskonteringsfaktoren. 

Samlet kan det konkluderes, at DSV opfylder oplysningskravene vedrørende diskonteringsfaktoren i 

IAS 36, men forklaringerne er ikke uddybende og giver regnskabsbrugeren en mangelfuld indsigt i 

nedskrivningstesten, og det påvirker kvaliteten og troværdigheden af årsrapporten. 

                                                             
216 DSV Årsrapport 2014, s. 5 – forventet effektive skatteprocent i 2015 
217 Sydbank Markets – Aktienyt DSV 06.02.2015 
218 Sydbank Markets – Aktienyt DSV 29.10.2014 
https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-026755  
219

 DSV Årsrapport 2014, s. 59 
220 http://www.statistikbanken.dk/Statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp  
221 DSV Årsrapport 2014, s. 59 

https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-026755
http://www.statistikbanken.dk/Statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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9.2.4. Følsomhedsanalyse 

Jævnfør IAS 36.134 f skal selskaberne udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis en rimelig sandsynlighed 

for ændring i grundforudsætninger medfører, at den regnskabsmæssige værdi af de 

pengestrømsgenererende enheder overstiger genindvindingsværdien.  

DSV har udarbejdet en følsomhedsanalyse, se figur 9.1., hvor de viser, hvor meget vækstraten kan 

tillade sig at falde og diskonteringsfaktoren at stige i procentpoint, inden det medfører 

nedskrivningsbehov.  

Vækstraten kan falde mellem 18,4 og 33 procentpoint og diskonteringsfaktoren kan stige med mellem 

11,7 og 20,8 procentpoint222. Dette er relativt høje værdier, hvormed ledelsens udtalelse om, at 

”analysen har vist, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre en 

genindvindingsværdi, der er lavere end den bogførte værdi af goodwill”223, tilsluttes.   

Det kan konkluderes, at DSV overholder standarden i forhold til følsomhedsanalysen, og 

følsomhedsanalysen giver en god forståelse af, at der skal ske store fald i vækstraten eller stigninger i 

diskonteringsfaktoren, før det påvirker nedskrivningsbehovet. Dette er i tråd med Jacob Pedersens 

udtalelse om, at han ikke mener, at DSV nogensinde har nedskrevet på goodwill224. 

 

9.2.5. Udførelse af nedskrivningstest 

DSV har en budgetperiode på et år, og har oplyst om det forventede resultat for 2015. Det forventede 

resultat for 2015 er inddelt i et interval, men ikke på segmenter. Vi har valgt at foretage en 

nedskrivningstest ud fra de oplysninger vi har tilgængelig, det vil sige et forventet resultat mellem 

2.850 og 3.000 mio. kr., finansielle omkostninger på 300 mio. kr.225, en gennemsnitlig vækst på 2 %, en 

gennemsnitlig diskonteringsfaktor på 9,6 % og en diskonteringsperiode på 5 år226. 

                                                             
222 DSV Årsrapport 2014, s. 59 
223 DSV Årsrapport 2014, s. 59 
224 Se bilag 4 - Interview med Senioranalytiker Jacob Pedersen, CFA, Sydbank Markets om DSV 
225 DSV Delårsrapport Q2 2015 
226 DSV Årsrapport 2014, s. 58 
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Nedskrivningstesten lavet ud fra de anførte parametre giver ikke anledning til nedskrivning. Ud fra 

vores nedskrivningstest, så kan diskonteringsperioden falde til 4 år uden at det giver behov for 

nedskrivning. 

Vækstraten kan falde til -11 % for den lave ende af intervallet for det forventede resultat og til -14 % 

for den høje ende af intervallet for den forventede resultat. Det vil sige, at vækstrate kan falde mellem 

13 og 16 % uden det giver behov for nedskrivning. Dette er lavere end, hvad DSV’s følsomhedsanalyse 

mener, at vækstrate kan falde før der er et nedskrivningsbehov227. Årsagen kan være, at DSV har flere 

interne oplysninger som de lægger til grund i deres analyse, som vi ikke har adgang til. Et fald i 

vækstraten på mellem 13 og 16 % er et stort fald, hvormed det virker korrekt, at DSV ikke har 

nedskrevet på goodwill ud fra denne parameter. 

Diskonteringsfaktoren kan stige med mellem 10,4 og 12,4 % ifølge vore nedskrivningstest før en 

nedskrivning bliver aktuel. Dette er lavere end, hvad DSV selv er kommet frem til228, hvilket vil sige, at 

vores analyse er mere følsom end DSV’s egen, hvilket sandsynligvis skyldes, at DSV har oplysninger, der 

ikke er tilgængelige for os. En mulig stigning i diskonteringsfaktoren på mellem 10,4 og 12,4 % er 

forholdsvist meget, hvilket understøtter DSV’s konklusion om ikke at nedskrive goodwill i regnskabet 

året 2014. 

Samlet set underbygger vores nedskrivningstest DSV’s egen konklusion om, at det ikke er nødvendigt 

at nedskrive goodwill i årsregnskabet for 2014.  

 

9.3. Delårsrapporter 2015 

DSV har aflagt en særdeles tilfredsstillende delårsrapport for første halvår 2015. Omsætningen er for 

første halvår 2015 25.728 mio. kr. mod 23.764 mio. kr. for den tilsvarende periode i 2014. Den 

organiske vækst er på 4,7 %229. Air & Sea står for en stor del af det forbedrede resultat, da denne 

division har forbedret indtjeningen med 26 %230.  

                                                             
227 DSV Årsrapport 2014, s. 58 
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229 DSV Interim Financial Report H1 2015, s. 3 
230 DSV Interim Financial Report H1 2015, s. 1 
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Efter det positive resultat for første halvår 2015 opjusterer DSV forventningerne til resultatet for 2015. 

De tre områder, som opjusteres, er bruttofortjenesten, resultat af primær drift før særlige poster og 

frie pengestrømme reguleret for køb og salg af selskaber231. 

Samtidig med offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår 2015 for DSV, har de ligeledes 

udsendt en meddelelse om aktietilbagekøb. DSV vil tilbagekøbe op til 4 mio. aktier, svarende til 2,29 % 

af aktiekapitalen, i perioden 13. august 2015 til 20. oktober 2015 til en værdi af maksimalt 600 mio. kr. 

De tilbagekøbte aktier skal anvendes til afdækning af selskabets incitamentsprogram og til tilpasning til 

selskabets kapitalstruktur. For eventuelt resterende opkøbte aktier, vil der på næstkommende 

generalforsamling blive stillet forslag om, at de annulleres232.  

Der er en uddybende og grundig beskrivelse af den økonomiske udvikling i de tre divisioner i 

delårsrapporten for første halvår 2015. 

Delårsrapport for første halvår 2015 for DSV giver intet incitament til at foretage nedskrivningstest på 

goodwill, da alle tre divisioner melder om fremgang og positiv udvikling, hvilket ligeledes er tilfældet 

for koncernen som helhed, hvormed der ikke er indikationer på værdiforringelse af goodwill og 

dermed ikke krav om nedskrivningstest, jf. IAS 36.90. Oplysningerne i delårsrapporten for første halvår 

2015 giver ikke nogen grund til at tro, at forudsætningerne, som DSV opstillede i følsomhedsanalysen i 

årsrapporten for 2014, ikke er realistiske. Vi tilslutter os fortsat DSV’s konklusion i årsrapporten 2014 

om, at der ikke er et nedskrivningsbehov på goodwill.   

 

9.4. Samfundsøkonomiske konjunkturer 

Spørgsmålet er om udviklingen i goodwillen har en sammenhæng med årets resultat af primær drift 

før ned- og afskrivninger.  I figur 9.4 nedenfor kan man se, hvordan udviklingen har været i perioden 

2008-2014 i DSV.    

                                                             
231 DSV Interim Financial Report H1 2015, s. 1 
232 DSV Selskabsmeddelelse 607 – Iværksættelse af nyt aktietilbagekøb efter ”Safe Harbour” metoden 



Impairment test of goodwill 

Side 105 af 150 
 

 

Kilde: http://tradingeconomics.com + Carlsberg Group Årsrapport 2008 - 2014 + egen indvirkning 

Det fremgår, at udviklingen i primær drift og goodwill er meget stabil i forhold til nettoomsætningen. 

Goodwillen har, som nævnt, ikke ret store udsving i perioden, hvilket skyldes, at DSV i perioden ikke 

opkøber konkurrenter o.l., som vil medføre tilgang i goodwillsaldoen.  Dog er anskaffelsessummen på 

goodwill påvirket af udvikling i valutakurserne, dette ses i 2014, hvor goodwillen er påvirket af en 

kursregulering på t.kr. 25 og t.kr. 72 i 2013233. Derved er der andre faktorer, som påvirker goodwill, 

som nødvendigvis ikke påvirker resultatet af primær drift.  

Resultat af primær drift og pengestrømme af driften følger hinanden meget stabilt i perioden 2008-

2014. Generelt må man konkludere, at DSV har været gode til at håndtere de udfordringer, den 

samfundsøkonomiske udvikling har medført. Dette giver sig udtryk i, at selvom DSV’s 

nettoomsætningen har været svingende i analyseperioden, så er omkostningerne tilsvarende blevet 

tilpasset omsætningens udvikling.     

Det andet, som dette afsnit skal afklare, er, om der er en sammenhæng mellem udviklingen i goodwill 

og udviklingen i de samfundsøkonomiske konjunkturer.  

                                                             
233 DSV Årsrapport 2014, s. 56 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nedskrivning goodwill - - - - - - -

Omsætning 37.435 36.085 42.562 43.710 44.912 45.710 48.582

Goodwill 7.170 7.491 7.615 7.649 7.778 8.028 7.982

Resultat af primær drift 2.338 2.239 2.721 2.975 3.074 3.052 3.145

Pengestrømme drift 1.386 1.977 1.844 2.288 2.433 2.311 2.446
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Figur 9.4. Nedskrivning af goodwill ifht. primær drift 
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Kilde: http://tradingeconomics.com + Carlsberg Group Årsrapport 2008 - 2014 + egen indvirkning 

I overstående figur 7.5. er ændringen i goodwill sammenlignet med udviklingen i realvækst i BNP 

fordelt på segmenter. Udgangspunktet er at vurdere, om der kan ses en sammenhæng mellem 

udvikling i BNP og ændringer i goodwill i DSV’s årsregnskaber. Det er vigtigt at forholde sig til, at 

selskaber bliver ramt forskelligt af udviklingen i BNP. Det kan f.eks. afhænge af, hvilken 

forretningsmodel og hvilken branche det enkelte selskab opererer på. Vi kan dog lægge fast, at alle 

selskaber i et eller andet omfang vil blive påvirket af den samfundsøkonomiske udvikling. Dette 

skyldes, at udviklingen i et lands eller områdes realvækst i BNP vil have en effekt på 

forbrugerefterspørgslen af forbrugsvarer.    

Ud fra overstående figur 7.5., kan man se, at DSV’s goodwill generelt er stigende henover perioden 

2008-2014. DSV’s omsætningsnedgang i 2009 kommer til udtryk i, at realvæksten i BNP i 2009 er 

negativ som det eneste år i analyseperioden. Igen kan man se, at udviklingen i goodwillen er meget 

stabil, hvorimod der er store udsving i udviklingen af BNP.  

Med udgangspunkt i overstående figur 7.5. er der umiddelbart ingen sammenhæng mellem 

udviklingen i realvækst i BNP og udviklingen i DSV’s goodwill. Årsagen til dette skal umiddelbart findes 

i, at goodwill bliver værdisat ud fra fremtidige pengestrømme, og man må konkludere, at selv om 

DSV’s nettoomsætning har været påvirket i analyseperioden, har dette ikke påvirket den primære drift 

synderligt, og derved har pengestrømme fra driften tilsvarende været forholdsvist stabile.  Derimod er 

der en større sammenhæng mellem nettoomsætningen og udviklingen i realvækst i BNP.  

Nedenfor ses figur 7.6., som viser udviklingen i inflation fordelt på DSV’s tre segmenter. Inflation 

fortæller om, hvordan prisudviklingen har været i analyseperioden. 
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Kilde: http://www.tradingeconomics.com + Carlsberg Group Årsrapport 2008 - 2014 + egen indvirkning 

De tre segmenters inflation har nogenlunde samme udvikling hen over analyseperioden. Inflationen er 

en sammenligning af alle priser og alle varer.  

Fra 2008 til 2014 er inflationen faldet på alle tre segmenter, hvilket vil sige, at købekraften er faldet. 

Den svingende udvikling over analyseperioden skyldes, at segmenterne er sammensat af lande fra 

Afrika, Østeuropa, Vesteuropa, Asien, samt USA og Canada. Nogle af landene har haft store 

svingninger i udviklingen i deres inflation, dette gælder især Afrika og Østeuropa, som er påvirket af 

politiske forhold, som borgerkrige o.l. På tråds af dette har DSV været dygtige til at tilpasse sig den 

finansielle krise, hvorved nettoomsætningen har været svagt fladende og stigende over analysens 

periode.          

DSV’s regnskabsmæssige goodwill har umiddelbart ikke været påvirket af de samfundsøkonomiske 

konjunkturer, eftersom DSV har formået at tilpasse den svingende nettoomsætning med tilsvarende 

omkostningstilpasninger. 

 

9.5. Delkonklusion 

DSV har opdelt deres pengestrømsgenererende enheder efter deres driftssegmenter, dvs. Air & Sea, 

Road og Solutions. DSV har ikke valgt at dele segmenterne yderligere op på lande. 

DSV oplyser ikke eksplicit om de primære forudsætninger, som de lægger til grund i deres 

nedskrivningstest, men det kan udledes, at det er vækstrate, diskonteringsfaktor og overskudsgrad.  

Vækstraten er ens for alle tre segmenter, 2 %, og dette virker umiddelbart besynderligt, da de opererer 

på lidt forskellige markeder. Road er kun på det europæiske marked, hvorimod Air & Sea får 21 % af 
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deres omsætning fra Asien, hvor der er høj vækst. Samlet set er vækstraten lavt og konservativt sat og 

kunne godt forsvares at sættes højere. 

Diskonteringsfaktoren er ligeledes sat til det samme for alle tre segmenter, 9,6 %, hvilket igen kan 

undre, da de ikke opererer på det helt samme marked. Med en effektiv skatteprocent på 25, beregnes 

DSV’s WACC til 7,2 % og Sydbank Markets har sat den til 8,0 % i oktober 2014 og 8,2 i februar 2015, 

hvilket indikerer, at WACC er i den lave ende. Diskonteringsfaktoren er nedjusteret fra 2013 til 2014, 

hvilket svarer nogenlunde overens med faldet i den tiårige statsobligationsrente.  

DSV har kun budgetteret for et år, herefter er der tale om fremskrivninger frem til 2019. Dette er en 

kort periode, som viser, at de fokuserer på optimering på kort sigt. Det kan være en kort periode at 

vurdere de fremtidige risici på, og taler, sammen med den lave vækstrate, ikke for en nedjustering af 

diskonteringsfaktoren. 

Følsomhedsanalysen giver ikke indikationer på behov for nedskrivning af goodwill, da den viser, at 

vækstraten skal falde forholdsvist meget og diskonteringsfaktoren stige meget, før en nedskrivning 

bliver aktuel, hvilket vores nedskrivningstest også kommer frem til. Dette understøttes af 

delårsrapporten for første halvår 2015, hvor alle tre segmenter viser fremgang og positive toner, og 

der ikke er nogen indikationer på, at de opstillede forudsætninger i følsomhedsanalysen ikke holder. 

Hermed vurderes der ikke at være grundlag for mistanke om værdiforringelse af goodwill og dermed 

behov for nedskrivning. 

Umiddelbart er der ingen sammenhæng mellem omsætning og goodwill, men en svag sammenhæng 

mellem goodwill og den primære drift. Omsætningen og udviklingen i realvæksten i BNP har en 

sammenhæng, hvilket ses af, at der både er fald i omsætningen og BNP i 2009, dog er der igen ingen 

synlig sammenhæng mellem goodwill og realvækst i BNP. Inflationen påvirker ligeledes umiddelbart 

kun omsætningen og ikke goodwill. Samlet set ses det, at DSV har haft fokus på omkostningsstyring, så 

omkostningerne er blevet tilpasset omsætningen, hvormed goodwill ikke rammes direkte af de 

samfundsøkonomiske konjunkturer. 
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10. Sammenholdelse af analysernes resultat 

10.1. Nedskrivningstest 

Alle tre selskaber beskriver deres regnskabspraksis i deres årsrapporter for 2014, nogle af selskaberne 

har afsnittet stående i noterne. Hermed lever alle tre selskaber op til kravet i IAS 1.117 og IAS 8.10. 

Genindvindingsværdien er opgjort som nytteværdien af de tilbagediskonterede pengestrømme for de 

tre selskaber, hvormed de alle 3 lever op til kravet i IAS 1.118. G4S har brugt markedsværdien til 

opgørelse af goodwill for Storbritanniens værdihåndteringsservice og Brasiliens sikkerhedsservice. 

DSV er det eneste selskab, som decideret har noget, der hedder ledelsesberetning. DSV og Carlsberg 

opfylder kravene i ÅRL § 99-99B, hvorimod G4S ikke opfylder kravet om en femårig hoved- og nøgletals 

oversigt. Generelt for G4S og Carlsberg, står oplysninger spredt rundt om i årsrapporterne, og man skal 

lede for at finde oplysningerne. 

Carlsberg og G4S giver detaljerede oplysninger om deres markeder fordelt på geografiske områder. 

Her kommer de ind på forhold af betydning for områderne. DSV giver tilsvarende oplysninger, dog 

fordelt på forretningsområder og ikke geografiske markeder. Samlet set lever alle tre selskaber op til 

kravene i IAS 1.13 og IAS 1.15. 

 

10.1.1. Forudsætninger 

Ifølge IAS 36.134 e skal selskaber give oplysninger om de primære forudsætninger, som er lagt til 

grund for prognoserne for de fremtidige pengestrømme. Ingen af de tre selskaber har eksplicit 

redegjort for, hvilke forudsætninger, der er deres primære. Det samlede billede er, at vi har udledt 

oplysningerne fra selskabernes følsomhedsanalyse, og det er fælles for dem alle tre, at de primære 

forudsætninger er vækstrate og diskonteringsfaktor. ESMA’s rapport konkluderer, at selskaberne bør 

forbedre deres primære forudsætninger, og de skal gives i tillæg til diskonteringsfaktoren og 

vækstraten234. Dette argument understøttes umiddelbart af de tre udvalgte selskaber, der ikke har lagt 

andre primære forudsætninger til grund end diskonteringsfaktor og vækstrate til trods for, at det er tre 

meget forskellige selskaber, der opererer på meget forskellige markeder, og derfor burde påvirkes af 

forskellige forudsætninger. 

                                                             
234 ESMA Report – European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS 
financial statement, s. 17 pkt. 79 
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Metoden til fastsættelse af de primære forudsætninger er beskrevet i årsrapporterne for de tre 

selskaber, og sammenfatningen af disse metoder vil blive gennemgået nedenfor i afsnit 10.1.3.2 og 

10.1.3.3. 

Alle tre selskaber har indarbejdet IFRS 10 og 11, og Carlsberg og G4S har i den forbindelse tilrettet 

regnskabstallene for 2013. DSV vurderer, at det ikke er nødvendigt for dem at ændre på deres 

konsolidering, indregning eller måling. Herudover fremgår der ikke ændringer af 

værdiansættelsesmetoden. 

 

10.1.2. Pengestrømsgenererende enheder 

Både for DSV, G4S og Carlsberg gælder det, at deres pengestrømsgenererende enheder svarer overens 

med deres definerede driftssegmenter. Hermed er kravet i IAS 36.80 opfyldt, da de 

pengestrømsgenererende enheder ikke overstiger driftssegmenterne.   

De tre selskaber har alle foretaget en grundig og dybdegående beskrivelse af de 

pengestrømsgenererende enheder. Der er ikke oplyst om ændringer i måden at sammenlægge aktiver 

på. G4S har nedskrevet goodwill i 2013, og dette er oplyst i årsrapporten for 2014, og det fremgår 

tydeligt, hvilke lande nedskrivningen er fordelt på. Carlsberg har nedskrevet i 2011, og DSV har ikke 

foretaget nedskrivninger i den analyserede periode.  

Goodwill fordelt på de pengestrømsfrembringende enheder er illustreret ved hjælp af en tabel i 

samtlige selskabers årsrapporter, hvormed IAS 36.134 a overholdes. Denne metode giver 

regnskabsbrugeren et godt og overskueligt overblik over fordelingen af goodwill i selskabet.  

 

10.1.3. Fremtidige pengestrømme 

Alle tre selskaber opfylder kravene i IAS 36.39 omkring, at fremtidige pengestrømme skal opgøres ud 

fra prognoser for pengestrømme fra den forsatte anvendelse af aktivet.  

Alle tre selskaber opfylder kravene i IAS 36.44 omkring, at fremtidige pengestrømme ikke må 

indeholde forventede fremtidige pengestrømme fra fremtidig omstrukturering. Carlsberg har, som det 

eneste selskab, meget klart informeret regnskabsbrugerne om, at man ikke indarbejder 

pengestrømme fra fremtidige omstruktureringer. Hvorimod G4S og DSV ikke på samme måde giver 
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den nødvendige information og overblik omkring behandlingen af eventulle fremtidelige 

omstruktureringer, hvilket kunne forbedres.   

 

10.1.3.1. Længden af budgetperioden 

GS4 anvender en budgetperiode på tre år, og den efterfølgende periode er terminalperioden. 

Bestyrelsen godkender budgetterne. Det fremgår ikke klart for regnskabsbrugeren, hvorvidt 

budgetperioden er tre år, men er udelukkende en fortolkning af de oplysninger, regnskabet 

indeholder. Tilsvarende er gældende for budgetgodkendelsen af bestyrelsen. 

I Carlbergs regnskab fremgår det meget tydeligt, at budgetperioden er på tre år. I beskrivelsen af 

Carlsberg fremgår det, at budgettet er gennemgået og godkendt. Den treårige forretningsplan, både 

per region og samlet for koncernen, har udfordret de forudsætninger, som forretningsplanen bygger 

på. På den baggrund vurderes det, at Carlsberg overholder IAS 36.33b og giver regnskabsbrugeren de 

nødvendige oplysninger på en tydelig og klar måde.  

DSV har den korteste budgetperiode som kun strækker sig over et år. I forhold til de andre to selskaber 

er DSV’s budgetperiode relativt kort, og det vil betyde, at man i nedskrivningstesten skal have 

yderligere fokus på terminalperioden og vækstrater. Ledelsen vurderer, i forbindelse med 

nedskrivningstest, at skøn over DSV’s forventede udvikling vurderes at blive godkendt af ledelsen.  

Alle selskaberne overholder budgetperioden på max fem år, dog kunne DSV og især G4S være bedre til 

at give klare oplysninger omkring dette. 

 

10.1.3.2. Vækstraten i terminalperioden 

G4S har opfyldt oplysningskravene i ISA 36.134 d, dog kunne det, for regnskabsbrugens forståelse og 

overblik, være relevant at oplyse vækstraten for de væsentlige forretningsområder. Derudover 

overholder USA’s vækstrate ikke IAS 36.134 d4, og der er ikke en beskrivelse af, hvorfor dette er 

tilfældet. Derudover vil det være optimalt, hvis G4S havde udarbejdet et overblik over den økonomiske 

situation set i forhold til vækstraterne.  

Carlsberg anvender vækstrater, som er fordelt på segmenter og ikke på landeniveau i forbindelse med 

terminalperioden i forhold til nedskrivningstest. Derudover har Carlsberg også udarbejdet en oversigt 

over, hvad man forventer, at BNP fordelt på lande niveau er. Desværre mangler der en sammenhæng 
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mellem summeringen af BNP fra oversigten og den gennemsnitlige vækstrate, som er oplyst på 

segmentniveau. Vurderingen er, at Carlsberg overholder IAS 36.134 d4 og at IAS 36,33 c er opfyldt på 

to ud af tre segmenter.     

DSV anvender vækstrater, som er fordelt på divisioner og ikke på landeniveau i forbindelse med 

terminalperioden i forhold til nedskrivningstest. Til forskel fra Carlsberg har man ikke udarbejdet en 

oversigt over, hvordan vækstraterne bliver fordelt på landeniveau. Derudover er det besynderligt, at 

DSV’s tre divisioner har den samme vækstrate, hvilket er en afvigelse i forhold til Carlsberg, som har 

forskellige vækstrater og forventer en større vækst på det asiatiske marked, hvor DSV forventer den 

samme vækst som de øvrige divisioner. Det fremgår ikke af årsregnskabet, hvorfor vækstraten er den 

samme, og dette giver regnskabsbrugeren en manglede forståelse og indblik i forudsætningerne for 

valget af vækstrater. Vurderingen er, at DSV overholder IAS 36.134 d4 og at IAS 36.33 er opfyldt.    

 

10.1.3.3. Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Alle tre selskaber har behandlet diskonteringsfaktorer i deres årsregnskaber. G4S og DSV har det 

højeste oplysningsniveau, hvilket skyldes, at selskaberne har oplyst de væsentlige landes 

diskonteringsfaktor jf. IAS 36.55 og 36.134 d5. Derudover har G4S og DSV oplyst landespecifikke 

WACC, og holder sig til anbefalingen omkring ti års statsobligation. 

Carlsberg har ikke det samme oplysningsniveau, hvilket skyldes, at Carlsberg kun har opgjort 

diskonteringsfaktoren på geografiske segmenter, og derved ikke har oplyst på landeniveau samt oplyst 

de væsentlige landes diskonteringsfaktor. Som regnskabsbruger mangler man oplysninger omkring, 

hvordan man er kommet frem til diskonteringsfaktoren på selskabets tre segmenter. De manglede 

oplysninger gør det svært for regnskabsbrugeren at vurdere de anvendte diskonteringsfaktorer i 

Carlsberg pengestrømsopgørelser.     

  

10.1.4. Følsomhedsanalyse 

De primære forudsætninger, som alle tre selskaber har lagt til grund for genindvindingsværdien, er 

diskonteringsfaktor og vækstrate, jf. ovenfor. Hermed er det de faktorer, som følsomhedsanalysen for 

de tre selskaber beskæftiger sig med. Herudover har Carlsberg differentieret deres følsomhedsanalyse 

til at omfatte rente og inflation for Østeuropa samt den risikofrie rente for Vesteuropa. 



Impairment test of goodwill 

Side 113 af 150 
 

Generelt set overholder alle tre selskaber kravene i IAS 36.130 f3, IAS 36.134f og IAS 36.134 d1. Der er 

ingen af selskaberne, som vurderer, at det er nødvendigt at foretage yderligere nedskrivning efter 

udarbejdelsen af følsomhedsanalysen.  

Carlsberg har foretaget en beskrivelse af de segmenter, hvor der er øget følsomhed, og DSV kan opleve 

relativt store udsving i diskonteringsfaktor og vækstrate, uden at det påvirker nedskrivningsbehovet. 

G4S er til gengæld meget følsom over for både ændringer i diskonteringsfaktor og vækstrate. En lille 

stigning på 1 % af diskonteringsfaktoren medfører en nedskrivning på 4 % af egenkapitalen og en 

tilsvarende nedgang i vækstraten vil medføre en nedskrivning af egenkapitalen på 2 %. G4S anvender 

forholdsvist høje vækstrater i terminalperioden, hvorfor det er sandsynligt, at ændringer i 

vækstraterne i terminalperioden vil blive realiseret og dermed kræver yderligere nedskrivninger.    

ESMA rapporten konkluderer, at selskaberne bør konkludere på flere faktorer end 

diskonteringsfaktoren og vækstrate i deres følsomhedsanalyser235, og i tråd med rapportens 

konklusion kan vi se, at det kun er Carlsberg, som har analyseret og konkluderet på andre faktorer end 

diskonteringsfaktor og vækstrate. 

 

10.1.5. Udførelse af nedskrivningstest 

Samlet set er det gældende for alle tre selskaber, at vores nedskrivningstest er mere følsom end 

selskabernes egne. Carlsberg og DSV har ikke et nedskrivningsbehov jævnfør vores nedskrivningstest, 

selvom Carlsbergs østeuropæiske segment er forholdsvist følsomt over for ændringer i de primære 

forudsætninger, vækstrate og diskonteringsfaktor. 

Vores nedskrivningstest af G4S viser et behov for nedskrivning af goodwill med £ 21 mio., hvormed 

deres forudsætninger umiddelbart ikke fremstår realistiske.   

 

10.2. Delårsrapporter 2015 

G4S rapporterer om positive tendenser i deres delårsrapport for første halvår 2015, dog er den 

organiske vækst faldende, hvis man sammenligner med samme periode sidste år, og ligeledes er 

omsætningen på etablerede markeder. Dette viser indikationer på nødvendighed for nedskrivning af 

                                                             
235 ESMA Report – European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS 
financial statement, s. 18 pkt. 95 
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goodwill, især sammenholdt med G4S’ resultater fra følsomhedsanalysen, der viser meget høj 

følsomhed for udsving i både vækstrate og diskonteringsfaktor. G4S nedskriver også goodwill med £ 21 

mio. på porteføljeselskaber i deres delårsrapport for første halvår 2015. 

Carlsberg rapporterer om udfordringer i deres delårsrapport for første halvår 2015. Carlsberg har ikke i 

deres delårsrapport for første halvår 2015 nedskrevet på goodwill, selvom især det østeuropæiske 

segment har store udfordringer med udviklingen i vækstrate og diskonteringsfaktor.  

Carlsberg kommer i deres følsomhedsanalyse i årsrapporten for 2014 frem til, at vækstraten kan falde 

med 2,4 % og diskonteringsfaktoren stige med 8,1 %, før det giver anledning til nedskrivning på 

goodwill. Carlsberg oplyser ikke om udviklingen i diskonteringsfaktoren i delårsrapporten for første 

halvår 2015, men en stigning på 8,1 % er umiddelbart ikke usandsynligt på det østeuropæiske 

segment, og et fald på 2,4 % er heller ikke usandsynligt.    

DSV rapporterer om stigende omsætning og positiv udvikling i alle tre divisioner, hvilket umiddelbart 

ikke giver anledning til mistanke om værdiforringelse af goodwill. Resultatet af følsomhedsanalysen i 

årsrapporten for 2014 viser, at vækstraten kan falde med mellem 18,4 og 33 % og 

diskonteringsfaktoren kan stige med 11,7 - 20,8 %, før der bliver behov for nedskrivning af goodwill. 

Den positive udvikling i DSV giver ikke anledning til forventning om, at vækstrate og 

diskonteringsfaktor ændrer sig mere end dette, hvorfor det ikke er nødvendigt med nedskrivning af 

goodwill. DSV udviser positive tendenser, og der er ingen indikationer på værdiforringelse af goodwill, 

som vil kræve nedskrivning. G4S og Carlsberg derimod viser falden vækst, og da G4S er bevist meget 

følsom over for ændring i følsomhedsanalyse, virker det korrekt og ansvarligt, at G4S nedskriver deres 

goodwill med £ 21 mio. i delårsregnskabet for første halvår 2015, hvorimod Carlsberg har valgt ikke at 

nedskrive på goodwill for det østeuropæiske segment. Det kan dog diskuteres om G4S burde have 

nedskrevet goodwillen mere i 2014, da bare en lille ændring i både vækstrate og diskonteringsfaktor vil 

have meget stor betydning for selskabets egenkapital. Umiddelbart virker det sandsynligt, at G4S 

burde have nedskrevet deres goodwill mere i årsrapporten for 2014, og deres forudsætninger dermed 

ikke var helt realistiske. Tilsvarende for Carlsberg er forudsætningerne for det østeuropæiske segment 

heller ikke helt realistiske, hvor man kunne vurdere, at Carlsberg burde nedskrive på goodwillen. 
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10.3. Samfundsøkonomiske konjunkturer 

Alle tre selskaber har oplevet en negativ påvirkning af BNP i 2009 og derefter en efterfølgende 

forbedring. Analysen af de tre selskaber viser, at ikke alle selskaber bliver påvirket på sammen måde i 

udviklingen af BNP i analyseperioden. Selskabet G4S har nedskrevet deres goodwill i 2011, 2012 og 

2013 som følge af den finansielle krise, hvorimod DSV ikke har foretaget nedskrivninger af goodwill i 

analyseperioden. Carlsberg har foretaget nedskrivning af goodwill i 2011.  G4S har været påvirket af 

den finansielle krise, dog med forsinkelse, hvorimod DSV og Carlsberg har været bedre til at håndtere 

den finansielle krise.  

Inflationens udvikling i analyseperioden viser, at alle tre selskaber har haft en faldende udvikling i 

inflationen. Især Carlsbergs østeuropæiske segment har haft en meget svingende udvikling i 

inflationen over analyseperioden. Dette skyldes især den sammensætning af lande, hvor Rusland og 

Ukraine udgør størstedelen af segmentet. Generelt har de tre selskabers segmenter en 

sammensætning, som gør, at der er risikospredning, hvorved følsomheden over for inflationen bliver 

mindre.   

Det kan konstateres, at der i G4S er en sammenhæng mellem udviklingen i omsætningen og 

udviklingen i goodwill. I Carlsberg og DSV er der derimod en sammenhæng mellem primærdrift og 

goodwill, og det skyldes, at Carlsberg og DSV har formået at holde en stabil primærdrift på tråds af 

udviklingen i omsætningen. Generelt må det konstateres, at alle tre selskaber har været påvirket af 

den finansielle krise, men at selskaberne ikke har været lige gode til at håndtere disse udfordringer. 

 

11. Konklusion 

Formålet med vores afhandling er at undersøge udvikling i goodwill fra 2008 til 2014 for udvalgte 

selskaber i C20 indekset eller large CAP samt undersøge, hvor realistiske deres forudsætninger til brug 

for nedskrivningstest af goodwill er. For at undersøge dette er vi begyndt med at undersøge, hvordan 

immaterielle aktiver og goodwill påvirkes af regnskabsparadigmerne. 

Det formueorienterede regnskabsparadigme har fokus på balancen, anvender værdiorienterede 

måleattributter og har til formål at skabe den perfekte balance, hvorimod det præstationsorienterede 

regnskabsparadigme har fokus på resultatopgørelsen, anvender præstationsorienterede 

måleattributter og anvender matchingprincippet. Da det præstationsorienterede regnskabsparadigme 
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bygger på matchingprincippet, betyder det, at flere omkostninger bliver indregnet i balancen for at 

opnå den bedste årsag-virkning-sammenhæng. IFRS bygger på det formueorienterede 

regnskabsparadigme, hvormed et aktiv defineres som en af virksomheden kontrolleret ressource, som 

følge af tidligere begivenheder, og hvoraf der forventes fremtidige økonomiske fordele. Denne 

definition begrænser, hvilke immaterielle aktiver der kan indregnes i balancen, da det skal være 

kontrolleret af virksomheden. Her udelukkes bl.a. medarbejderkompetencer og kundeloyalitet. 

Goodwill adskiller sig fra andre immaterielle aktiver ved ikke at være identificerbar. Goodwill er et 

udtryk for virksomhedens evne til at skabe overnormal indtjening, og består af den kapitaliserede 

værdi af den overnormale indtjening. Det er dog svært at definere den overnormale indtjening, 

hvorfor kun erhvervet goodwill i forbindelse med virksomhedssammenslutninger kan indregnes, jf. IAS 

36. Hermed er værdien af goodwill lig med købsprisen minus dagsværdien af nettoaktiverne i den 

overtagede virksomhed, også forklaret som den merværdi, virksomheden vil betale ved overtagelsen. 

Goodwill repræsenterer i teorien værdien af going concern i den overtagede virksomhed og de 

synergier, som forventes at opstå i forbindelse med virksomhedssammenslutningen. 

Der skal foretages mindst én nedskrivningstest om året på goodwill, uanset om der er indikationer på 

værdiforringelse. For at kunne vurdere en eventuel værdiforringelse, så skal goodwill allokeres til de 

pengestrømsgenererende enheder, der får fordel af synergierne ved virksomhedssammenslutningen. 

Nedskrivningstesten foretages på niveauet for de pengestrømsgenererende enheder, og årsrapporten 

skal indeholde oplysninger om de pengestrømsgenererende enheder, og nedskrivninger skal føres i 

resultatopgørelsen.   

Allokering til de rette pengestrømsgenererende enheder er vigtig i forhold til at vurdere 

nedskrivningsbehovet. Allokeringen skal ske til det laveste niveau for den ledelsesmæssige 

rapportering og må ikke overstige segmentniveauet. Ingen af de tre undersøgte selskaber allokerer til 

en pengestrømsgenererende enhed, som overstiger segmentniveauet. G4S’ segmenter er 

sikkerhedsløsninger og værdihåndteringsservice, men de identificerer pengestrømsgenererende 

enheder på landeniveau samt på forretningsområde for enkelte lande. Samlet kan det konkluderes, at 

rapporteringen ikke overstiger segmentniveauet. Carlsbergs segmenter er Vesteuropa, Østeuropa og 

Asien, og deres pengestrømsgenererende enheder svarer til disse segmenter. DSV’s segmenter svarer 

ligeledes overens med deres pengestrømsgenererende enheder. Carlsberg og DSV allokerer til tre 

pengestrømsgenererende enheder, hvorimod G4S allokerer til ti, og G4S har nedskrevet goodwill tre år 

i perioden, hvor DSV ikke har nedskrevet goodwill og Carlsberg har nedskrevet en gang.    
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G4S har i 2014 opgjort værdien af Storbritanniens værdihåndteringsservice og Brasiliens 

sikkerhedsservice til dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger. Ud over disse er 

genindvindingsværdien opgjort som nytteværdien udledt af de tilbagediskonterede pengestrømme for 

alle tre virksomheder.   

Carlsberg og G4S er meget konkrete i deres udmelding om, at de ikke indregner forventede 

pengestrømme fra omstruktureringer. DSV indregner heller ikke fremtidige pengestrømme fra 

omstruktureringer, men det fremgår ikke klart som i årsrapporterne for G4S og Carlsberg. Ingen af de 

tre selskaber skriver eksplicit, at de fremtidige pengestrømme opgøres ud fra den fortsatte anvendelse 

af aktivet, prognoser for de pengestrømme, som er nødvendige for den fortsatte anvendelse af aktivet 

og nettopengestrømme ved afhændelse af aktivet. 

Budgetterne, til brug for måling af kapitalværdien, skal være ledelsesgodkendte og højest løbe over en 

femårig periode. Alle tre selskabers budgetter er ledelsesgodkendte. G4S og Carlsberg har budgetteret 

over tre år, hvorimod DSV’s budgetperiode kun er på et år. Ingen af selskaberne overskrider længden 

på fem år. Ifølge aktieanalytiker Jacob Pedersen vil en optimal budgetperiode være ti år, da perioden 

så sandsynligvis både vil indeholde høj- og lavkonjunktur. Han har dog intet problem med en 

budgetperiode på et år, da selskabet så fokuserer på de kortfristede mål og tager hånd om den 

nuværende situation. 

Vækstraterne i terminalperioden er beskrevet af alle tre selskaber på det pengestrømsgenererende 

enheds niveau. Det er anbefalet, at vækstraten er på niveau med den langsigtede nominelle vækst, 

dvs. inflation tillagt realvæksten i BNP. G4S har opgjort vækstraten for USA til 4,6 %, hvor den 

beregnede langsigtede nominelle vækst er 4,03 %, hvormed vækstraten overstiger den langsigtede 

nominelle vækst, og dette er ikke forklaret i årsrapporten som IAS 36.134 d4 kræver. DSV har opgjort 

den samme vækstrate for alle tre pengestrømsgenererende enheder, hvilket undrer, da de opererer på 

lidt forskellige markeder og den langsigtede nominelle vækst i Asien er på 10,7 %.  Carlsbergs 

vækstrate er noget lavere end den langsigtede nominelle vækst for det østeuropæiske segment, men 

for deres øvrige segmenter ligger vækstraten på et fornuftigt niveau.    

Alle tre selskaber opgør diskonteringsfaktoren på deres segmentniveau. DSV har samme 

diskonteringsfaktor for alle tre segmenter, hvilket virker usandsynligt, da segmenterne opererer i lidt 

forskellige lande. G4S opgør diskonteringsfaktoren på lande niveau, men har en post, som hedder 
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”other”, som indeholder forskellige lande, der ikke er oplyst, og der er ikke oplyst diskonteringsfaktor 

for denne.   

Carlsberg og DSV udviser sammenhæng mellem udviklingen i primærdrift og goodwill, hvorimod G4S 

viser en sammenhæng mellem udviklingen i omsætning og goodwill. Heraf kan det umiddelbart synes, 

at DSV og Carlsberg har været bedre til omkostningsstyring, hvilket har resulteret i en stabil 

primærdrift. Samlet kan vi konkludere, at vores stikprøvegrundlag, i form af de tre selskaber, ikke er 

tilstrækkeligt til at konkludere en sammenhæng mellem resultatet af primærdrift og goodwill.    

De samfundsøkonomiske konjunkturer, vi har valgt at sammenligne udviklingen i goodwill med, er 

realvækst i BNP og inflation. Begge faktorer udviser et markant fald i 2009, hvorefter de stiger frem til 

2011 for derefter at falde frem mod 2013 og 2014. Vores analyse viser, at der ikke er en klar 

sammenhæng mellem udviklingen i goodwill og udviklingen i realvæksten i BNP og inflation. De 

samfundsøkonomiske konjunkturer har især påvirket G4S og de to andre selskaber i mindre grad. 

Årsagen kan være sammensætningen af segmenterne, der kan give en risikospredning for Carlsberg og 

DSV, der ikke opgør deres pengestrømsgenererende enheder på landeniveau, hvormed udviklingen i 

BNP og inflation fra forskellige lande i samme segment kan udligne hinanden. Ud af dette kan vi 

opstille en hypotese om, at G4S vil blive hårdere ramt af udvikling i BNP og inflation, da de deler deres 

pengestrømsgenererende enheder op på landeniveau. Dette understøttes af vores analyse, som viser 

større sammenhæng mellem udviklingen i goodwill og udviklingen i BNP og inflation, samt, at det er 

G4S, som har foretaget flest nedskrivninger.  

Generelt kan vi konkludere, at det ikke er muligt at finde én samlet forklaring på udviklingen i goodwill 

for de tre udvalgte selskaber. DSV skiller sig ud ved at have en stigende goodwill gennem hele 

perioden og synes ikke påvirket af de samfundsøkonomiske konjunkturer i væsentlig grad, hvorimod 

Carlsbergs og G4S’ goodwill viser større udsving og påvirkning af de samfundsøkonomiske 

konjunkturer. Begge selskaber viser markant fald i goodwill i 2009, hvilket kan forklares med den 

økonomiske krise og herunder fald i realvæksten i BNP samt fald i inflation. Fra 2009 til 2011 stiger 

goodwillen for begge selskaber, hvilket er relativt sammenfaldende med udviklingen i realvæksten i 

BNP og inflation for perioden. Fra 2011 til 2013 er der en generel negativ udvikling i realvækst i BNP og 

inflation, og G4S’ goodwill følger denne udvikling, men Carlsbergs goodwill fortsætter med at stige i 

perioden. Fra 2013 til 2014 er der en generel stigning i realvæksten i BNP og inflation, men begge 

selskabers goodwill oplever et fald i goodwill. Ud af dette kan det konkluderes, som før nævnt, at der 

ikke kan udledes en klar sammenhæng mellem de samfundsøkonomiske konjunkturer og goodwill. De 
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har dog påvist en tendens til, at udviklingen i realvækst i BNP og inflation er en medvirkende årsag til 

udviklingen i goodwill. 

Til understøttelse af forståelsen for selskabernes udvikling i goodwill har vi analyseret de 

forudsætninger, som selskaberne har anvendt til nedskrivningstest af goodwill. Generelt kan vi 

konkludere, at selskaberne stort set overholder kravene i IFRS, IAS-standarderne og ÅRL. De opstillede 

forudsætninger, vi især har vurderet, er allokering til pengestrømsgenererende enheder, længden af 

budgetperioden, vækstrate og diskonteringsfaktor/WACC. Vi kan se en sammenhæng mellem, at det 

selskab, som allokerer til flest pengestrømsgenererende enheder og på landeniveau, har foretaget 

væsentlig flere nedskrivninger i perioden end de selskaber med allokering til få 

pengestrømsgenererende enheder, der er sammensat af flere forskellige lande. Årsagen findes i, at der 

er risikospredning ved at sammenlægge flere lande i en pengestrømsgenererende enhed, da de 

samfundsøkonomiske konjunkturer udvikler sig forskelligt fra land til land. Dette er dog ikke 

enslydende med, at forudsætningen med ikke at allokere til landeniveau er urealistisk, da det kan give 

god mening i forhold til selskabets driftssegmenter, hvilket er tilfældet for de analyserede selskaber. 

Budgetperioden er på et eller tre år, hvilket kan synes kort, især budgetperioden på et år, men 

eksperter mener ikke, at det er et problem, da en budgetperiode på fem år alligevel kan være 

misvisende, da den ikke nødvendigvis indeholder både høj- og lavkonjunktur. Vi finder dog stadig, at 

en budgetperiode på et år virker som meget kort tid at vurdere de fremtidige pengestrømme, 

vækstrate og diskonteringsfaktor ud fra. Vækstraten skal gerne svare til den langsigtede nominelle 

vækst, og generelt ligger vækstraten under den langsigtede nominelle vækstrate. Der er dog en enkelt 

pengestrømsgenererende enhed, hvor vækstraten overstiger den langsigtede nominelle vækst, og 

dette selskab ender også med at nedskrive goodwill i delårsregnskabet for første halvår 2015, hvilket 

indikerer, at forudsætningen ikke har været helt realistisk. Herudover kan det diskuteres om lavt og 

konservativt satte vækstrater er en realistisk forudsætning, da årsrapporten gerne skulle give et 

realistisk billede af selskabets økonomiske situation.  Generelt har selskaberne gjort sig nogle grundige 

overvejelser i forbindelse med fastsættelsen af diskonteringsfaktoren. De tager højde for lande- og 

områdespecifikke risici, finansielle risici og den risikofri rente. Alt i alt synes forudsætningerne i forhold 

til diskonteringsfaktoren, at være realistiske. 

Samlet virker de anvendte forudsætninger til nedskrivningstest af goodwill til at være realistiske, der er 

dog mange parametre som selskaberne let kan ændre på, så de kan påvirke udfaldet af 

nedskrivningstesten. For nærværende afhandling er de forudsætninger, som umiddelbart skiller sig ud, 
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budgetperioden på et år samt vækstraten, som var højere end den langsigtede nominelle vækst for 

G4S. DSV har ikke foretaget nedskrivninger af goodwill i den analyserede periode, og hverken 

følsomhedsanalysen eller delårsrapporten for første halvår 2015 viser tegn på behov for nedskrivning. 

G4S udviser stor følsomhed i deres følsomhedsanalyse og foretager nedskrivning af goodwill i deres 

delårsregnskab for 2015, hvormed vi kan stille spørgsmålstegn ved, om forudsætningerne, herunder 

især vækstraten, har været realistiske i årsrapporten for 2014. Vores nedskrivningstest understøtter 

dette, da den viser et nedskrivningbehov på £ 21 mio. i 2014.  

 

11.1. Perspektivering  
Denne afhandling har taget udgangspunkt i tre udvalgte selskaber på C20 indekset eller large CAP. Den 

udførte analyse vil have været mere overbevisende, hvis man havde anvendt flere selskaber i 

afhandlingens analyse. Derudover har vi anvendt den information, som har været tilgængelig via 

selskabernes offentliggjorte årsrapporter og halvårsrapporter for at få en forståelse af selskabernes 

pengestrømsgenererende enheder.  

Eftersom de offentliggjorte årsrapporter indeholder mange standardiserede beskrivelser af 

selskabernes pengestrømsgenererende enheder og deres forudsætninger, kunne man med fordel have 

udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse til de enkelte selskaber, og derved have fået en bedre 

forståelse af selskabernes forudsætninger, som de anvender i deres nedskrivningstest af goodwill, 

samt yderligere information omkring selskabernes pengestrømsgenererende enheder og deres 

præsentationer i regnskaberne. Dette ville også have givet os mulighed for efterfølgende at lave 

interview med relevante medarbejdere, hvor man kunne stille kritiske spørgsmål og få uddybet 

eventuelle uklarheder i spørgeskemaet.   

Derudover ville mere information fra regnskabsbrugerne, som aktieanalytikere, kunne have bidraget til 

en ekstern vurdering af selskabernes offentliggjorte årsrapporter og deres forudsætninger i deres 

nedskrivningstest. Dette ville også give os muligheden for at vurdere, om regnskabsbrugerne mangler 

information i de offentliggjorte årsregnskaber, som kunne være behjælpelig i regnskabsbrugernes 

daglige arbejde. 

Derudover ville det også have styrket afhandlingen, hvis man fik nogle udtalelser omkring udviklingen 

af de samfundsmæssige konjunkturer i analyseperioden samt hvordan samfundsøkonomer ser den 



Impairment test of goodwill 

Side 121 af 150 
 

fremtidlige udvikling i real BNP og inflation. Derved kunne man få bekræftet de indhentede data i real 

BNP og inflation samt ekstern vurdering af virksomhedernes forventede fremtid.   
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13.2. Bilag 2 – Inflation Danmark 2014 

 

 

13.3. Bilag 3 – Realvækst Danmark 2014 
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13.4. Bilag 4 – Interview med senioranalytiker Jacob Pedersen, CFA, Sydbank Markets om 

DSV 

 

1. Hvordan opfatter du brugervenligheden af årsregnskabet for 2014? 

DSV leverer et regnskab, jeg kan bruge i forhold til forretningsområder, aktiver, 

forpligtelser. I forhold til nedskrivninger er det meget dækkende omkring 

indtjeningsniveau. Det er på mange måder et rigtig godt regnskab. Et regnskab, der er til at 

håndtere. På relativt begrænset plads leverer de de oplysninger, der er nødvendige. En 

lækkerbisken at arbejde med.  

2. Er de pengestrømsgenererende enheder en fornuftig opdeling? 

Helt sikkert. I forhold til driftsmæssigt er det det eneste, der giver mening. De har lavet 

beskrivelser af alle forretningsområder med beskrivelse af omsætning, ansatte geografiske 

områder og alt, der er relevant. Jeg synes, at den måde er det eneste, der giver mening.  

3. Hvordan opfatter du den fastsatte WACC/diskonteringsfaktor i regnskabet?  

7,2 % omregnet til før skat WACC 

WACC er i og for sig en forfærdelig størrelse – når vi kigger på fremtidige pengestrømme, 

så regner vi ikke med, at WACC ligger i det niveau, vi har nu. Vores langsigtede WACC er 

højere end regnskabet. Jeg ligger med en WACC omkring 8 for DSV. Jeg har intet problem 

med, at selskabets er anderledes end den, vi bruger. Vi kigger selvfølgelig på selskabets 

WACC – alt for lav WACC kan komme til at få betydning for, at ikke alle investeringer bliver 

så værdiskabende som forventet. 

4. Hvordan opfatter du, at DSV’s WACC ikke er fordelt på lande 

Jeg har nærmest aldrig set, at WACC opdeles efter lande. Normalt inddeles det efter 

forretningsområder. Det bedste sted at finde oplysninger om WACC, og hvordan de 

beregner den, er i noter for nedskrivninger. Jeg har ikke de store problemer med, at det 

ikke står andre steder. I forhold til deres vækstrate kunne man måske sige, at de kunne 

have differentieret den lidt ud fra deres forretningsområder, men det er ikke noget, der 

generer mig. 

5. Hvordan opfatter du budgetperioden på et år? 

Egentlig tror jeg, det er bedst og meget normalt ikke at kigge længere ud i fremtiden. I 

forlængelse af finanskrisen er det fornuftigt at koncentrere sig om, hvad der sker det næste 

år. Længere budgetperiode er ikke det der vægter for mig. Jeg laver en budgetperiode, 

hvor jeg tager en højere detaljegrad og laver den over to-tre år. Herefter fremskriver jeg 

over ti år. Det kan jeg godt leve med. Ret beset, hvis du står et godt sted, det er 

højkonjunktur og fremskriver næste fem år, så kan du miste noget, men i lavkonjunktur er 

det ikke helt så relevant. 

Hvis du spørger mig, hvad jeg finder optimalt, så er det en budgetperiode på ti år, fordi en 

periode på ti år vil indeholde både høj- og lavkonjunktur. Er der kun en 

fremskrivningsperiode på fem år, og du f.eks. er i begyndelsen af en højkonjunktur, så 

rammer du ikke lavkonjunkturen, og det er ikke fair for den reelle værdi. 
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6. Hvordan påvirkes DSV og deres nedskrivninger på goodwill af de samfundsøkonomiske 

konjunkturer? 

Som oftest er der en meget stor sammenhæng, nærmest gigantisk. Ofte optager 

selskaberne goodwill, når det går godt. Ved lavkonjunktur sker der generel 

værdiforringelse, og så kommer nedskrivningerne. Jeg er ikke sikker på, at selskabet (DSV) 

nogensinde har nedskrevet, og jeg har siddet og analyseret på DSV i ti år. De er også et 

selskab, der er usædvanligt godt kørende.  

Der kan godt være industrier, der rammer ind i branchespecifikke lavkonjunkturer, og 

dermed ikke er afhængige af de almindelige konjunkturer. 

7. Nedskrives der rettidigt efter din mening? 

Jeg synes egentligt, at selskaberne er gode til at nedskrive. Der kan selvfølgelig være 

brodne kar, men i og for sig synes jeg, de store selskaber er gode til det. Det kan også 

skyldes, at finanskrisen har gjort det meget synligt, at værdien er faldet, og svært at skjule, 

og selskaberne derfor har følt sig mere nødsaget til at nedskrive rettidigt.  

 

13.5. Bilag 5 – Økonomiskprognose for Europa 
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13.6. Bilag 6 – Økonomiskprognose for Verden 

 

 

13.7. Bilag 7 – Økonomiskprognose for Amerika 
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13.8. Bilag 8 – Økonomiskprognose for Asien 

 

 

13.9. Bilag 9 – G4S regnskabsdata og real BNP 

 

Regnskabsoplysninger 

 

 

Regnskabsudvikling i indekstal  

 

 

Realvækst BNP 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 5.929              7.009       7.258       7.522       7.228       7.061       6.848       

Goodwill 2.080              2.044       2.159       2.196       2.108       1.955       1.939       

Resultat af primær drift 415                 500          530          502          516          417          414          

Pengestrømme drift 509                 373          448          372          287          372          255          

Nedskrivning goodwill -                  -           -           13            35            46            -           

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 100                 118          122          127          122          119          116          

Goodwill 100                 98            104          106          101          94            93            

Resultat af primær drift 100                 120          128          121          124          100          100          

Pengestrømme drift 100                 73            88            73            56            73            50            

Nedskrivning goodwill 0 0 0 130000 350000 460000 -           
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 5.929       7.009       7.258       7.522       7.228       7.061       6.848       

Goodwill 2.080       2.044       2.159       2.196       2.108       1.955       1.939       

South Africa 3,2 -1,525 3,05 3,2 2,225 2,175 1,525

Brazil 5,05 -0,225 7,65 3,925 1,75 2,75 0,175

USA -0,3 -2,775 2,525 1,625 2,25 1,5 2,425

Hong Kong 2,3 -2,525 6,775 4,9 1,675 2,9 2,5

Malaysia 4,875 -1,675 7,55 5,125 5,625 4,7 6,025

Estonia -5,35 -14,6 2,425 7,625 5,225 1,6 2,875

Israel 4,01 1,6925 5,48 4,445 2,9675 3,2825 2,7375

Netherlands 2,1 -3,275 1,075 1,725 -1,575 -0,625 1

United Kingdom -0,325 -4,275 1,9 1,65 0,675 1,65 3,025
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13.10. Bilag 10 – Carlsberg regnskabsdata, realvækst i BNP og inflation 

Regnskabsoplysninger 

 

 

Regnskabsudvikling i indekstal 

 

 

Realvækst BNP 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 59.944    59.382    60.054    63.561    66.468           64.350    64.506    

Goodwill 48.663    46.911    50.820    52.997    53.914           57.166    52.546    

Resultat af primær drift 7.979      9.390      10.249    9.816      9.793             9.723      9.230      

Pengestrømme drift 11.610    13.169    14.236    13.600    13.812           13.592    13.338    

Nedskrivning goodwill -          -          -          91            -                  -          -          

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 100,00 99,06   100,18 106,03 110,88        107,35 107,61 

Goodwill 100,00 96,40   104,43 108,91 110,79        117,47 107,98 

Resultat af primær drift 100,00 117,68 128,45 123,02 122,73        121,86 115,68 

Pengestrømme drift 100,00 113,43 122,62 117,14 118,97        117,07 114,88 

Nedskrivning goodwill 0 0 0 910000 0 0 0

1. halv år

BNP Vesteuropa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Danmark -0,77            -5,64      1,39       1,08       -0,36      0,39       1,13       1,80         

Sverige -0,72            -5,07      5,70       2,77       0,05       1,25       2,45       3,05         

Norge 0,45             -1,60      0,57       0,97       2,77       0,77       2,20       1,85         

Finland 0,82             -8,27      2,95       2,62       -1,37      -1,12      -0,40      -           

Frankrig 0,09             -2,84      1,87       2,10       0,21       0,74       0,17       1,01         

Schweiz 2,30             -2,15      2,97       1,82       1,12       1,75       1,90       1,20         

England -0,45            -4,15      1,55       1,97       1,17       2,12       2,95       2,55         

Polen 5,20             1,55       3,85       4,52       1,85       1,67       3,42       3,45         

Tyskland 1,10             5,62       4,07       3,67       0,40       0,30       1,60       1,40         

Italien -1,05            -5,50      1,67       0,70       -2,77      -1,70      -0,35      0,45         

Portugal 0,20             -2,95      1,90       -1,82      -3,32      -1,57      0,90       1,50         

Litauen 3,15             -14,82    1,12       6,02       3,65       3,35       2,92       1,35         

Letland -3,87            -17,95    -0,57      5,22       4,77       4,20       2,40       2,30         

Estland 8,80             12,40     11,40     8,70       9,80       10,30     -         1,55         

Bulgarien 6,30             -5,40      -0,10      1,60       0,72       0,92       1,52       2,10         

Kroatien 2,05             -7,35      -1,72      -0,32      -2,17      -1,10      -0,37      0,85         

Serbien 5,57             -3,07      0,55       1,37       -1,00      2,55       -1,77      -1,00        

Grækenland -0,40            -4,45      -5,30      -8,90      -6,55      -3,92      0,75       0,50         

BNP Vesteuropa 1,60             -3,98      1,88       1,89       0,50       1,16       1,19       1,44         



Impairment test of goodwill 

Side 132 af 150 
 

 

 

Udvikling i inflation 

 

1. halv år

BNP Østeuropa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rusland 5,55             -7,90      1,45       4,30       3,55       1,27       0,65       -3,40        

Ukraine 2,80             -14,82    4,22       5,12       0,35       -0,10      -6,47      -15,90      

Hviderusland -               -         -         5,71       2,00       1,00       1,52       -3,25        

Kasakhstan 0,12             2,03       1,38       1,73       1,18       1,59       -         2,00         

Aserbajdsjan 10,45           9,00       4,60       -1,55      1,45       5,00       2,55       5,50         

BNP Østeuropa 3,78             -2,34      2,33       3,06       1,71       1,75       -0,35      -3,01        

1. halv år

BNP Asisen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kina 9,77             9,07       10,70     9,55       7,72       7,70       7,27       7,00         

Vitman 6,18             5,14       6,68       5,85       5,01       5,33       5,85       6,44         

Laos 7,78             7,50       8,13       8,04       7,93       7,90       7,40       

Combodia 0,07             0,72       1,30       1,55       0,70       1,47       0,85       0,75         

Nepal 6,10             4,45       4,82       3,42       4,78       3,85       5,48       -

Inden 0,50             2,10       2,58       1,19       1,39       1,73       1,72       2,06         

Malausia -               1,22       1,22       1,37       1,60       1,22       1,37       5,25         

Singapore -1,72            6,15       15,47     5,12       2,47       5,05       2,20       2,30         

Hong Kong -0,72            0,67       1,52       0,75       0,67       0,67       0,50       2,60         

BNP Asisen 3,11             4,11       5,82       4,09       3,59       3,88       3,63       3,77         

Inflation Vesteuropa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Danmark 3,40             1,33       2,29       2,75       2,40       0,79       0,55       

Sverige 3,44             -0,27      1,25       2,95       0,88       -0,05      -0,18      

Norge 3,75             2,15       2,24       1,30       0,71       2,13       2,02       

Finland 4,04             0,03       1,21       3,41       2,80       1,47       1,04       

Frankrig 2,81             -         1,55       2,10       1,95       0,87       0,51       

Schweiz 2,42             -0,47      0,68       0,25       -0,70      -0,21      -0,03      

England 3,60             2,18       3,30       4,47       2,84       2,56       1,45       

Polen 4,21             3,45       2,58       4,26       3,70       0,90       -0,30      

Tyskland 2,63             0,31       1,10       2,07       2,00       1,50       0,90       

Italien 3,35             0,79       1,51       2,78       3,04       1,22       0,24       

Portugal 2,57             -0,82      1,37       3,65       2,77       0,27       -0,29      

Litauen 10,95           4,50       1,32       4,12       3,09       1,05       0,10       

Letland 15,31           3,34       -1,18      4,28       2,26       -0,02      0,61       

Estland 10,39           -0,05      2,98       5,00       3,93       2,80       -0,10      

Bulgarien 12,44           2,80       2,44       4,22       2,95       0,91       -1,40      

Kroatien 6,10             2,40       1,03       2,25       3,41       2,23       -0,20      

Serbien 12,47           8,15       6,14       11,20     7,25       7,86       2,09       

Grækenland 4,15             1,21       4,70       3,34       1,50       -0,91      -1,30      

Inflation vesteuropa 6,00             1,72       2,03       3,58       2,60       1,41       0,32       
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1. halv år

Inflation Østeuropa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rusland 14,09           11,71     6,87       8,47       5,06       6,77       7,81       15,00       

Ukraine 25,27           16,03     9,39       8,00       0,57       -0,25      12,14     49,00       

Hviderusland 14,83           13,00     9,26       52,30     84,13     18,46     18,09     12,96       

Kasakhstan 18,71           8,21       7,40       8,32       5,11       5,84       6,70       4,85         

Aserbajdsjan 20,85           19,44     4,50       8,56       2,31       1,80       1,70       2,51         

Inflation Østeuropa 18,75           13,68     7,48       17,13     19,44     6,52       9,29       16,86       

Inflation Asien 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kina 5,90             -0,68      3,32       5,41       2,65       2,63       1,99       

Vitman 23,06           6,92       9,19       18,63     9,26       6,60       4,09       

Laos 7,64             0,07       5,96       7,58       4,28       6,36       4,15       

Combodia 6,99             4,23       2,27       3,40       2,87       2,01       2,89       

Nepal 10,82           11,69     10,02     9,58       9,41       9,10       8,42       

Inden -               -         -         -         9,67       10,07     7,19       

Malausia 5,44             0,65       1,62       3,17       1,70       2,09       3,15       

Singapore 6,60             0,61       2,82       5,24       4,56       2,37       1,02       

Hong Kong 4,31             0,51       2,38       5,28       4,05       4,32       4,42       

Inflation Asien 7,86             2,67       4,18       6,48       5,38       5,06       4,15       
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13.11. Bilag 11 – DSV regnskabsdata, realvækst i BNP og inflation 

 

Regnskabsoplysninger 

 

 

Realvækst BNP 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 37.435 36.085 42.562 43.710 44.912 45.710 48.582 

Goodwill 7.170   7.491   7.615   7.649   7.778   8.028   7.982   

Resultat af primær drift 2.338   2.239   2.721   2.975   3.074   3.052   3.145   

Pengestrømme drift 1.386   1.977   1.844   2.288   2.433   2.311   2.446   

Nedskrivning goodwill -        -        -        -        -        -        -        

1. halv år

BNP Air & Sea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgien 1,50      -2,65    2,40      1,78      -0,15    0,30      1,08      1,15        

Bulgarien 6,30      -5,40    -0,10    1,60      0,72      0,92      1,52      2,10        

Danmark -0,77    -5,64    1,39      1,08      -0,36    0,39      1,13      1,80        

Estland 8,80      12,40    11,40    8,70      9,80      10,30    -        1,55        

Finland 0,82      -8,27    2,95      2,62      -1,37    -1,12    -0,40    -          

Frankrig 0,09      -2,84    1,87      2,10      0,21      0,74      0,17      1,01        

Grækenland -0,40    -4,45    -5,30    -8,90    -6,55    -3,92    0,75      0,50        

Holland 2,10      -3,28    1,08      1,73      -1,58    -2,50    1,00      2,15        

Irland -2,60    -5,65    0,43      2,60      0,15      1,45      5,20      6,95        

Italien -1,05    -5,50    1,67      0,70      -2,77    -1,70    -0,35    0,45        

Kasakhstan 0,12      2,03      1,38      1,73      1,18      1,59      -        2,00        

Letland -3,87    -17,95  -0,57    5,22      4,77      4,20      2,40      2,30        

Litauen 3,15      -14,82  1,12      6,02      3,65      3,35      2,92      1,35        

Norge 0,45      -1,60    0,57      0,97      2,77      0,77      2,20      1,85        

Polen 5,20      1,55      3,85      4,52      1,85      1,67      3,42      3,45        

Portugal 0,20      -2,95    1,90      -1,82    -3,32    -1,57    0,90      1,50        

Rumænien 7,65      -7,10    -1,35    2,28      0,58      3,23      2,83      3,85        

Rusland 5,55      -7,90    1,45      4,30      3,55      1,27      0,65      -3,40       

Schweiz 2,30      -2,15    2,97      1,82      1,12      1,75      1,90      1,20        

Slovakiet 3,89      -4,78    4,05      3,25      1,95      0,95      2,43      3,15        

Spanien 1,13      -3,58    0,03      -0,63    -2,10    -1,23    1,35      2,90        

Storbritannien -0,45    -4,15    1,55      1,97      1,17      2,12      2,95      2,55        

Sverige -0,72    -5,07    5,70      2,77      0,05      1,25      2,45      3,05        

Tjekkiet 2,90      -4,35    2,30      1,83      -0,93    -0,95    2,30      4,30        

Tyrkiet 0,88      -4,85    9,40      8,93      2,15      4,18      3,00      3,15        

Tyskland 1,10      5,62      4,07      3,67      0,40      0,30      1,60      1,40        

Ukraine 2,80      -14,82  4,22      5,12      0,35      -0,10    -6,47    -15,90    
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Østrig 1,45      -3,80    2,30      2,75      0,85      0,33      0,35      0,40        

Canada 0,08      -1,38    3,55      2,98      1,00      2,70      2,45      -0,65       

Mexico 1,43      -4,68    5,08      4,05      4,03      1,38      2,13      2,40        

USA -0,30    -2,78    2,53      1,63      2,25      1,50      2,43      2,80        

Argentina 12,90    0,08      9,40      8,45      0,88      2,88      0,45      2,20        

Brasilien 5,05      -0,23    7,65      3,93      1,75      2,75      0,18      -2,10       

Chile 3,70      -1,05    5,72      5,91      5,46      4,26      1,90      2,20        

Peru 9,23      1,08      8,43      6,53      5,98      5,78      2,40      2,35        

Colombia 0,07      0,72      1,30      1,55      0,70      1,47      0,85      0,75        

Bangladesh 6,19      5,74      5,57      6,46      6,52      6,01      6,12      -

De forenede Arabiske Emirater 3,20      -5,20    1,60      5,20      6,90      4,30      4,60      -

Filippinerne 3,75      1,13      7,68      3,73      6,80      7,23      6,10      5,30        

Hong Kong -0,72    0,67      1,52      0,75      0,67      0,67      0,50      2,60        

Indien 0,50      2,10      2,58      1,19      1,39      1,73      1,72      2,06        

Indonesien 6,01      4,55      6,14      6,50      6,25      5,80      5,03      4,70        

Japan -1,00    -5,53    4,75      -0,45    1,80      2,03      -0,10    -          

Kina 9,77      9,07      10,70    9,55      7,72      7,70      7,27      7,00        

Korea 2,48      0,25      6,43      3,70      2,30      2,88      3,33      2,35        

Malaysia -        1,22      1,22      1,37      1,60      1,22      1,37      5,25        

Singapore -1,72    6,15      15,47    5,12      2,47      5,05      2,20      2,30        

Taiwan 1,11      -1,82    10,95    4,30      2,04      2,22      3,77      2,18        

Thailand 2,63      -2,28    7,90      0,18      6,75      2,83      0,90      2,90        

Vietnam 6,18      5,14      6,68      5,85      5,01      5,33      5,85      6,44        

Australien 2,68      1,58      2,23      2,73      3,60      2,03      2,75      2,25        

New Zealand -0,08    -2,08    1,23      1,60      2,43      2,30      3,30      2,55        

Burundi 4,90      3,80      4,80      4,20      4,20      4,70      4,70      -

DR Congo 6,20      2,90      7,10      6,90      7,20      8,70      9,50      -

Etiopien 8,80      12,40    11,40    8,70      9,80      10,30    -        -

Ghana 8,45      4,63      8,00      14,18    10,35    7,45      3,88      -

Kenya 1,53      2,80      9,15      6,13      4,55      5,68      5,35      5,20        

Marokko 5,58      6,08      3,43      4,80      2,50      4,35      2,10      1,29        

Mozambique 5,63      6,68      7,05      7,40      7,48      7,10      7,23      5,90        

Nigeria 1,89      1,70      -4,50       

Rwanda 11,15    6,35      7,20      7,78      8,88      4,75      7,03      7,30        

Sydafrika 3,20      -1,53    3,05      3,20      2,23      2,18      1,53      1,65        

Tanzania 5,50      5,48      6,38      7,95      5,15      7,28      7,05      7,20        

Togo 2,38      3,36      4,03      4,80      5,80      5,28      5,70      4,65        

Uganda 8,78      9,28      5,39      9,75      4,35      3,23      4,60      1,09        

Zambia 6,00      6,30      7,60      6,60      7,30      6,50      7,10      -

Egypten 6,05      4,60      5,05      -0,80    3,30      1,55      4,33      3,00        

Irak 6,61      5,81      5,86      8,58      10,29    6,60      -2,40    -

Pakistan 4,99      0,36      2,58      3,62      3,84      3,70      4,14      -

BNP Air & Sea 3,15      -0,44    4,30      3,84      2,92      2,92      2,58      1,85        
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1. halv år

BNP Road 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgien 1,50      -2,65    2,40      1,78      -0,15    0,30      1,08      1,15        

Bulgarien 6,30      -5,40    -0,10    1,60      0,72      0,92      1,52      2,10        

Danmark -0,77    -5,64    1,39      1,08      -0,36    0,39      1,13      1,80        

Estland 8,80      12,40    11,40    8,70      9,80      10,30    -        1,55        

Finland 0,82      -8,27    2,95      2,62      -1,37    -1,12    -0,40    -          

Frankrig 0,09      -2,84    1,87      2,10      0,21      0,74      0,17      1,01        

Grækenland -0,40    -4,45    -5,30    -8,90    -6,55    -3,92    0,75      0,50        

Holland 2,10      -3,28    1,08      1,73      -1,58    -2,50    1,00      2,15        

Hviderusland -        -        -        5,71      2,00      1,00      1,52      -3,25       

Irland -2,60    -5,65    0,43      2,60      0,15      1,45      5,20      6,95        

Italien -1,05    -5,50    1,67      0,70      -2,77    -1,70    -0,35    0,45        

Kasakhstan 0,12      2,03      1,38      1,73      1,18      1,59      -        2,00        

Kroatien 2,05      -7,35    -1,72    -0,32    -2,17    -1,10    -0,37    0,85        

Letland -3,87    -17,95  -0,57    5,22      4,77      4,20      2,40      2,30        

Litauen 3,15      -14,82  1,12      6,02      3,65      3,35      2,92      1,35        

Luxemborg -0,70    -5,45    5,70      2,58      -0,85    4,38      4,10      4,20        

Norge 0,45      -1,60    0,57      0,97      2,77      0,77      2,20      1,85        

Polen 5,20      1,55      3,85      4,52      1,85      1,67      3,42      3,45        

Portugal 0,20      -2,95    1,90      -1,82    -3,32    -1,57    0,90      1,50        

Rumænien 7,65      -7,10    -1,35    2,28      0,58      3,23      2,83      3,85        

Rusland 5,55      -7,90    1,45      4,30      3,55      1,27      0,65      -3,40       

Schweiz 2,30      -2,15    2,97      1,82      1,12      1,75      1,90      1,20        

Serbien 5,57      -3,07    0,55      1,37      -1,00    2,55      -1,77    -1,00       

Slovakiet 3,89      -4,78    4,05      3,25      1,95      0,95      2,43      3,15        

Spanien 1,13      -3,58    0,03      -0,63    -2,10    -1,23    1,35      2,90        

Storbritannien -0,45    -4,15    1,55      1,97      1,17      2,12      2,95      2,55        

Sverige -0,72    -5,07    5,70      2,77      0,05      1,25      2,45      3,05        

Tjekkiet 2,90      -4,35    2,30      1,83      -0,93    -0,95    2,30      4,30        

Tyrkiet 0,88      -4,85    9,40      8,93      2,15      4,18      3,00      3,15        

Tyskland 1,10      5,62      4,07      3,67      0,40      0,30      1,60      1,40        

Ukraine 2,80      -14,82  4,22      5,12      0,35      -0,10    -6,47    -15,90    

Østrig 1,45      -3,80    2,30      2,75      0,85      0,33      0,35      0,40        

Canada 0,08      -1,38    3,55      2,98      1,00      2,70      2,45      -0,65       

USA -0,30    -2,78    2,53      1,63      2,25      1,50      2,43      2,80        

Algeriet 2,40      1,60      3,60      2,80      3,30      2,80      4,00      -          

BNP Road 1,65      -4,01    2,20      2,44      0,65      1,19      1,42      1,13        
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1. halv år

BNP Solutions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belgien 1,50      -2,65    2,40      1,78      -0,15    0,30      1,08      1,15        

Danmark -0,77    -5,64    1,39      1,08      -0,36    0,39      1,13      1,80        

Finland 0,82      -8,27    2,95      2,62      -1,37    -1,12    -0,40    -          

Frankrig 0,09      -2,84    1,87      2,10      0,21      0,74      0,17      1,01        

Holland 2,10      -3,28    1,08      1,73      -1,58    -2,50    1,00      2,15        

Irland -2,60    -5,65    0,43      2,60      0,15      1,45      5,20      6,95        

Italien -1,05    -5,50    1,67      0,70      -2,77    -1,70    -0,35    0,45        

Norge 0,45      -1,60    0,57      0,97      2,77      0,77      2,20      1,85        

Polen 5,20      1,55      3,85      4,52      1,85      1,67      3,42      3,45        

Rumænien 7,65      -7,10    -1,35    2,28      0,58      3,23      2,83      3,85        

Rusland 5,55      -7,90    1,45      4,30      3,55      1,27      0,65      -3,40       

Schweiz 2,30      -2,15    2,97      1,82      1,12      1,75      1,90      1,20        

Slovakiet 3,89      -4,78    4,05      3,25      1,95      0,95      2,43      3,15        

Spanien 1,13      -3,58    0,03      -0,63    -2,10    -1,23    1,35      2,90        

Storbritannien -0,45    -4,15    1,55      1,97      1,17      2,12      2,95      2,55        

Sverige -0,72    -5,07    5,70      2,77      0,05      1,25      2,45      3,05        

Tjekkiet 2,90      -4,35    2,30      1,83      -0,93    -0,95    2,30      4,30        

Tyrkiet 0,88      -4,85    9,40      8,93      2,15      4,18      3,00      3,15        

Tyskland 1,10      5,62      4,07      3,67      0,40      0,30      1,60      1,40        

USA -0,30    -2,78    2,53      1,63      2,25      1,50      2,43      2,80        

Hong Kong -0,72    0,67      1,52      0,75      0,67      0,67      0,50      2,60        

Kina 9,77      9,07      10,70    9,55      7,72      7,70      7,27      7,00        

BNP Solutions 1,76      -2,96    2,78      2,74      0,79      1,03      2,05      2,43        

Inflation Air & Sea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Belgien 4,49      -0,04    2,19      3,53      2,84      1,11      0,34      

Bulgarien 12,44    2,80      2,44      4,22      2,95      0,91      -1,40    

Danmark 3,40      1,33      2,29      2,75      2,40      0,79      0,55      

Estland 10,39    -0,05    2,98      5,00      3,93      2,80      -0,10    

Finland 4,04      0,03      1,21      3,41      2,80      1,47      1,04      

Frankrig 2,81      -        1,55      2,10      1,95      0,87      0,51      

Grækenland 4,15      1,21      4,70      3,34      1,50      -0,91    -1,30    

Holland 2,49      1,20      1,27      2,34      2,46      2,52      0,99      

Irland 4,06      -4,46    -0,93    2,60      1,69      0,51      0,20      

Italien 3,35      0,79      1,51      2,78      3,04      1,22      0,24      

Kasakhstan 18,71    8,21      7,40      8,32      5,11      5,84      6,70      

Letland 15,31    3,34      -1,18    4,28      2,26      -0,02    0,61      
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Litauen 10,95    4,50      1,32      4,12      3,09      1,05      0,10      

Norge 3,75      2,15      2,24      1,30      0,71      2,13      2,02      

Polen 4,21      3,45      2,58      4,26      3,70      0,90      -0,30    

Portugal 2,57      -0,82    1,37      3,65      2,77      0,27      -0,29    

Rumænien 7,85      5,60      6,11      5,83      3,31      4,02      1,07      

Rusland 14,09    11,71    6,87      8,47      5,06      6,77      7,81      

Schweiz 2,42      -0,47    0,68      0,25      -0,70    -0,21    -0,03    

Slovakiet 4,59      1,63      0,97      3,91      3,63      1,40      0,08      

Spanien 4,09      -0,28    1,80      3,20      2,44      1,42      -0,15    

Storbritannien 3,60      2,18      3,30      4,47      2,84      2,56      1,45      

Sverige 3,44      -0,27    1,25      2,95      0,88      -0,05    -0,18    

Tjekkiet 6,37      1,05      1,47      1,91      3,29      1,42      0,36      

Tyrkiet 10,44    6,27      8,50      6,45      8,91      7,49      8,85      

Tyskland 2,63      0,31      1,10      2,07      2,00      1,50      0,90      

Ukraine 25,27    16,03    9,39      8,00      0,57      -0,25    12,14    

Østrig 3,24      0,59      1,73      3,31      2,58      2,00      1,63      

Canada 2,38      0,31      1,78      2,88      1,52      0,94      1,91      

Mexico 5,12      5,31      4,16      3,41      4,15      3,81      4,02      

USA 3,85      -0,35    1,63      3,16      2,08      1,48      1,63      

Argentina 8,58      6,28      8,68      9,79      10,03    9,71      1,99      

Brasilien 5,67      4,90      5,03      6,63      5,48      6,21      6,33      

Chile 8,13      0,43      1,43      3,34      3,00      1,79      4,38      

Peru 5,78      2,98      1,53      3,37      3,66      2,81      3,25      

Colombia 6,99      4,23      2,27      3,40      2,87      2,01      2,89      

Bangladesh 8,94      5,43      8,15      10,33    8,79      7,55      7,00      

De forenede Arabiske Emirater 1,03      1,56      1,73      0,17      0,66      1,10      2,34      

Filippinerne 8,16      4,25      3,78      4,73      3,16      2,93      4,18      

Hong Kong 4,31      0,51      2,38      5,28      4,05      4,32      4,42      

Indien 9,67      10,07    7,19      

Indonesien 10,31    4,90      5,12      5,38      4,28      6,97      6,42      

Japan 1,37      -1,33    -0,72    -0,28    -0,03    0,35      2,73      

Kina 5,90      -0,68    3,32      5,41      2,65      2,63      1,99      

Korea 4,66      2,77      2,94      4,03      2,19      1,30      1,28      

Malaysia 5,44      0,65      1,62      3,17      1,70      2,09      3,15      

Singapore 6,60      0,61      2,82      5,24      4,56      2,37      1,02      

Taiwan 3,54      0,86      0,97      1,43      1,93      0,80      1,20      

Thailand 5,48      -0,80    3,28      3,80      3,02      2,19      1,90      

Vietnam 23,06    6,92      9,19      18,63    9,26      6,60      4,09      

Australien 1,46      1,78      2,93      3,33      1,75      2,45      2,48      

New Zealand 3,98      2,15      2,30      4,05      1,08      1,15      1,23      

Burundi 24,09    11,28    6,44      9,70      15,88    8,78      4,43      

DR Congo 27,57    53,44    9,84      23,40    9,52      1,60      1,62      

Etiopien 42,88    10,58    8,73      32,19    23,33    8,07      7,41      

Ghana 16,21    19,29    10,79    8,81      9,13      11,66    15,45    

Kenya 26,19    10,10    3,84      13,98    9,65      5,72      6,88      

Marokko 3,72      0,98      0,89      0,92      1,30      1,88      0,32      

Mozambique 3,84      12,45    11,26    2,73      4,26      2,56      
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Nigeria 5,06      9,25      12,39    11,74    13,87    7,73      6,86      

Rwanda 15,39    10,67    -0,43    3,12      10,26    5,95      2,44      

Sydafrika 10,34    7,15      4,29      4,98      5,66      5,76      6,05      

Tanzania 10,26    12,14    7,20      12,66    16,13    7,90      5,63      

Togo 8,69      2,05      -18,79  -3,26    2,63      1,77      0,19      

Uganda 12,01    13,05    4,09      18,61    14,63    5,47      4,33      

Zambia 12,40    13,46    8,53      6,43      6,56      6,98      7,82      

Egypten 18,28    11,48    10,55    10,13    7,16      9,45      10,08    

Irak 2,79      -2,75    2,44      5,61      6,19      1,89      2,23      

Pakistan 20,15    13,94    13,85    11,97    9,73      7,68      7,23      

Inflation Air & Sea 8,58      4,66      3,62      5,82      4,84      3,42      3,11      
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Inflation Road 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Belgien 4,49      -0,04    2,19      3,53      2,84      1,11      0,34      

Bulgarien 12,44    2,80      2,44      4,22      2,95      0,91      -1,40    

Danmark 3,40      1,33      2,29      2,75      2,40      0,79      0,55      

Estland 10,39    -0,05    2,98      5,00      3,93      2,80      -0,10    

Finland 4,04      0,03      1,21      3,41      2,80      1,47      1,04      

Frankrig 2,81      -        1,55      2,10      1,95      0,87      0,51      

Grækenland 4,15      1,21      4,70      3,34      1,50      -0,91    -1,30    

Holland 2,49      1,20      1,27      2,34      2,46      2,52      0,99      

Hviderusland 14,84    13,00    7,72      52,31    67,49    18,47    18,10    

Irland 4,06      -4,46    -0,93    2,60      1,69      0,51      0,20      

Italien 3,35      0,79      1,51      2,78      3,04      1,22      0,24      

Kasakhstan 18,71    8,21      7,40      8,32      5,11      5,84      6,70      

Kroatien 6,10      2,40      1,03      2,25      3,41      2,23      -0,20    

Letland 15,31    3,34      -1,18    4,28      2,26      -0,02    0,61      

Litauen 10,95    4,50      1,32      4,12      3,09      1,05      0,10      

Luxemborg 3,41      0,38      2,27      3,41      2,66      1,73      0,63      

Norge 3,75      2,15      2,24      1,30      0,71      2,13      2,02      

Polen 4,21      3,45      2,58      4,26      3,70      0,90      -0,30    

Portugal 2,57      -0,82    1,37      3,65      2,77      0,27      -0,29    

Rumænien 7,85      5,60      6,11      5,83      3,31      4,02      1,07      

Rusland 14,09    11,71    6,87      8,47      5,06      6,77      7,81      

Schweiz 2,42      -0,47    0,68      0,25      -0,70    -0,21    -0,03    

Serbien 12,47    8,15      6,14      11,20    7,25      7,86      2,09      

Slovakiet 4,59      1,63      0,97      3,91      3,63      1,40      0,08      

Spanien 4,09      -0,28    1,80      3,20      2,44      1,42      -0,15    

Storbritannien 3,60      2,18      3,30      4,47      2,84      2,56      1,45      

Sverige 3,44      -0,27    1,25      2,95      0,88      -0,05    -0,18    

Tjekkiet 6,37      1,05      1,47      1,91      3,29      1,42      0,36      

Tyrkiet 10,44    6,27      8,50      6,45      8,91      7,49      8,85      

Tyskland 2,63      0,31      1,10      2,07      2,00      1,50      0,90      

Ukraine 25,27    16,03    9,39      8,00      0,57      -0,25    12,14    

Østrig 3,24      0,59      1,73      3,31      2,58      2,00      1,63      

Canada 2,38      0,31      1,78      2,88      1,52      0,94      1,91      

USA 3,85      -0,35    1,63      3,16      2,08      1,48      1,63      

Algeriet 4,29      5,51      4,39      5,74      9,70      4,15      3,87      

Inflation Road 6,93      2,78      2,89      5,42      4,92      2,47      2,05      
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13.13. Bilag 13 – Nedskrivningstest Carlsberg 

 

G4S samlet

Antal diskonteringsår 15

Forventet vækst jf. årsrapport 2014 5,7%

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 10,3%

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015 2016 2017 2018 2019

EBIT before special items 193

Regnskabsmæssige afskrivninger 0

Finansielle udgifter (51)

Pengestrømme til virksomheden 142 150 159 168 177 187 198 209 221 234 247 261 276 292 309

Korrigerede nettopengestrømme 142 150 159 168 177 187 198 209 221 234 247 261 276 292 309

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 10,3%

Diskonterede pengestrømme 129 123 118 113 109 104 110 116 123 130 137 145 153 162 171

Nytteværdi 1.944

Nytteværdi 1.944

Bogført goodwiil årsrapport 2014 1.939

5 215

Nedskrivningsbehov 0

http://www.g4s.com/~/media/22BCAA3103734B27A10D58ABDD8CB9BD.ashx

Vesteuropa segment

Antal diskonteringsår 4

Forventet vækst jf. årsrapport 2014 1,0%

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 1,2%

Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EBIT before special items 5.410 5.694 6.015

Regnskabsmæssige afskrivninger 0 0 0

Finansielle udgifter 0 0 0

Pengestrømme til virksomheden 5.410 5.694 6.015 6.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigerede nettopengestrømme 5.410 5.694 6.015 6.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 5,6%

Diskonterede pengestrømme 5.123 5.106 5.108 4.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nytteværdi 20.223

Nytteværdi 20.223

Bogført goodwiil årsrapport 2014 20.190

33

Nedskrivningsbehov 0

http://www.carlsberggroup.com/investor/Analystsestimates/Pages/analystestimates.aspx
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Forventet vækst jf. årsrapport 2014 3,5%

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 7,0%

Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EBIT before special items 1.847 1.835 1.868

Regnskabsmæssige afskrivninger 0 0 0

Finansielle udgifter 0 0 0

Pengestrømme til virksomheden 1.847 1.835 1.868 1.933 2.001 2.071 2.144 2.219 2.296 2.377 2.460 2.546 0 0 0

Korrigerede nettopengestrømme 1.847 1.835 1.868 1.933 2.001 2.071 2.144 2.219 2.296 2.377 2.460 2.546 0 0 0

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 7,0%

Diskonterede pengestrømme 1.726 1.603 1.525 1.475 1.427 1.380 1.335 1.291 1.249 1.208 1.169 1.130 0 0 0

Nytteværdi 16.518

Nytteværdi 16.518

Bogført goodwiil årsrapport 2014 16.480

38

Nedskrivningsbehov 0

http://www.carlsberggroup.com/investor/Analystsestimates/Pages/analystestimates.aspx

Asien segment

Antal diskonteringsår 7

Forventet vækst jf. årsrapport 2014 2,5%

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 7,65%

Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EBIT before special items 2.685 2.935 3.199

Regnskabsmæssige afskrivninger 0 0 0

Finansielle udgifter 0 0 0

Pengestrømme til virksomheden 2.685 2.935 3.199 3.279 3.361 3.445 3.531 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigerede nettopengestrømme 2.685 2.935 3.199 3.279 3.361 3.445 3.531 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 7,65%

Diskonterede pengestrømme 2.494 2.533 2.564 2.442 2.325 2.214 2.108 0 0 0 0 0 0 0 0

Nytteværdi 16.679

Nytteværdi 16.679

Bogført goodwiil årsrapport 2014 15.876

803

Nedskrivningsbehov 0

http://www.carlsberggroup.com/investor/Analystsestimates/Pages/analystestimates.aspx
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13.14. Bilag 14 – Nedskrivningstest DSV 

 

 

 

 

  

DSV samlet lav

Antal diskonteringsår 5

Forventet vækst jf. årsrapport 2014 2,0%

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 9,6%

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015 2016 2017 2018 2019

EBIT before special items 2.850

Regnskabsmæssige afskrivninger 0

Finansielle udgifter (300)

Pengestrømme til virksomheden 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigerede nettopengestrømme 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 9,6%

Diskonterede pengestrømme 2.327 2.165 2.015 1.875 1.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nytteværdi 10.128

Nytteværdi 10.128

Bogført goodwiil årsrapport 2014 7.982

2.146

Nedskrivningsbehov 0

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-R3OLQ/529308538x0x856953/CDA3E102-B8BD-4AA4-A87A-443E3D3C747B/DSV_investor_presentation_Q3_2015_webcast_final_.pdf

DSV samlet høj

Antal diskonteringsår 5

Forventet vækst jf. årsrapport 2014 2,0%

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 9,6%

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015 2016 2017 2018 2019

EBIT before special items 3.000

Regnskabsmæssige afskrivninger 0

Finansielle udgifter (300)

Pengestrømme til virksomheden 2.700 2.754 2.809 2.865 2.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrigerede nettopengestrømme 2.700 2.754 2.809 2.865 2.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diskonteringsfaktor jf. årsrapporten 2014 9,6%

Diskonterede pengestrømme 2.464 2.293 2.134 1.986 1.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nytteværdi 10.724

Nytteværdi 10.724

Bogført goodwiil årsrapport 2014 7.982

2.742 215

Nedskrivningsbehov 0

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-R3OLQ/529308538x0x856953/CDA3E102-B8BD-4AA4-A87A-443E3D3C747B/DSV_investor_presentation_Q3_2015_webcast_final_.pdf
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13.15. Bilag 15 – Oversigt over G4S’ ledelsesberetning 

Krav til ledelsesberetningen  

Beskrivelse af selskabets væsentligste 
aktiviteter 

Opfyldt - beskrives i ”Our services”, s. 2 i årsrapporten for 
2014 

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning 
og måling (hvis relevant) 

Ikke relevant - ikke beskrevet  

Beskrivelse af usædvanlige forhold (hvis 
relevant) 

Ikke relevant – ikke beskrevet 

Redegørelse for udvikling i selskabets 
aktiviteter og økonomiske forhold 

Opfyldt – redegøres for i ”Chief Financial Officer’s 
review”, s. 89 

Omtale af betydningsfulde hændelser, som 
er indtruffet efter balancedagen (hvis 
relevant) 

Ikke relevant – ikke beskrevet 

Beskrivelse af selskabets forventede 
udvikling 

Opfyldt – beskrives i ”Cheif Executive Officer’s review”, s. 
13, og i ”Cheif Financial Officer’s review”, s. 90 

Beskrivelse af årets resultat i forhold til 
tidligere udmeldte forventninger 

Opfyldt – beskrives i ”Cheif Financial Officer’s review”, s. 
90 

Beskrivelse af væsentlige videnressourcer 
(hvis relevant) 

Ikke relevant – ikke beskrevet 

Beskrivelse af særlige risici (hvis relevant) Opfyldt – beskrives i ”Principal risks”, s. 45 

Beskrivelse af påvirkning af det eksterne 
miljø (hvis relevant) 

Opfyldt – beskrevet i ”directors report”, s. 86, og ”2014 
CSR highligths”, s. 174  

Beskrivelse af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (hvis relevant) 

Opfyldt – beskrevet i ”Director’s report, s. 86, note 3, s. 
106, og note 9, s. 118 

Omtale af filialer i udlandet (hvis relevant) Ikke relevant – ikke beskrevet 

Femårs hoved- og nøgletalsoversigt Ikke opfyldt – findes ikke i årsrapporten 
Beskrivelse af ikke-finansielle forhold (hvis 
relevant) 

Opfyldt – beskrives i ”CSR performance in 2014, s. 174 

Redegørelse for samfundsansvar Opfyldt – redegjort for i ”CSR performance in 2014”, s. 
174  

Oplysning om ledelseshverv i andre 
selskaber 

Opfyldt – det er beskrevet hvem der sidder i 
bestyrelserne og hvilke andre ledelsesposter de besidder 
i ”Board of Directors”, s. 52 

Oplysning om kapitalforhold og 
overtagelsestilbud 

Opfyldt – der er ingen overtagelses tilbud af G4S, men 
der redegøres for opkøb og salg af datterselskaber i note 
16 og 17, s. 123. Der redegøres for  

Redegørelse for selskabsledelse Opfyldt – beskrevet i ”Corporate governance report”, s. 
54  
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13.16. Bilag 16 – Oversigt over Carlsbergs ledelsesberetning 

Krav til ledelsesberetningen Opfyldt/ikke opfyldt 

Beskrivelse af selskabets væsentligste 
aktiviteter 

Opfyldt - beskrives i ” At a glance - Who we are”, s. 4 

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning 
og måling (hvis relevant) 

Opfyldt – Carlsberg redegør for de skøn, ledelsen 
foretager, som danner grundlag for indregning og måling, 
s. 88 

Beskrivelse af usædvanlige forhold (hvis 
relevant) 

Ikke relevant – ikke beskrevet, heller ikke i 
delårsrapporten for 2015, hvorfor det må være irrelevant 

Redegørelse for udvikling i selskabets 
aktiviteter og økonomiske forhold 

Opfyldt – regnskabsberetningen redegør for den 
økonomiske udvikling og udviklingen i aktiviteterne, s. 
11-12. 

Omtale af betydningsfulde hændelser, som 
er indtruffet efter balancedagen (hvis 
relevant) 

Opfyldt – Carlsberg redegør for begivenheder efter 
rapporteringsperioden s. 136.     

Beskrivelse af selskabets forventede 
udvikling 

Opfyldt – er beskrevet i ”2015 indtjenings forventninger”, 
s. 14 

Beskrivelse af årets resultat i forhold til 
tidligere udmeldte forventninger 

Delvis opfyldt – redegøres for i beskrivelserne af de tre 
segmenter, s.16 til 24. Årets opnåede resultat i forhold til 
sidste regnskabsårs resultat. 

Beskrivelse af væsentlige videnressourcer 
(hvis relevant) 

Ikke relevant.  

Beskrivelse af særlige risici (hvis relevant) Opfyldt – de væsentligste risici er beskrevet, s. 40 
Beskrivelse af påvirkning af det eksterne 
miljø (hvis relevant) 

Opfyldt – beskrives i ”Corporate Sociale Responsibility”, 
s. 53 

Beskrivelse af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (hvis relevant) 

Opfyldt – Carlsberg har oplyst ”received for research and 
development activities from the Carlsberg Foundation”, 
s. 136. 

Omtale af filialer i udlandet (hvis relevant) Ikke relevant – Carlsberg har selskaber i udlandet jf. 
oversigt s. 145. 

Femårs hoved- og nøgletalsoversigt Opfyldt - findes på s. 9 

Beskrivelse af ikke-finansielle forhold (hvis 
relevant) 

Opfyldt – beskrives i ”Society & reputation ”, s. 32 

Redegørelse for samfundsansvar Opfyldt - der er sendt en fremskridtsrapport til FN Global 
Compact, som erstatter redegørelsen for 
samfundsansvar. Der er et uddrag i årsregnskabet og link 
til hele rapporten, s. 33. 

Oplysning om ledelseshverv i andre 
selskaber 

Opfyldt – under præsentationen af bestyrelsen, fremgår 
det, hvilke andre ledelseshverv, de besidder, s. 57-58 

Oplysning om kapitalforhold og 
overtagelsestilbud 

Opfyldt – der redegøres for kapitalstrukturen i særskilt 
afsnit s. 102, og der fremgår af Carlsbergs strategi, at der 
ikke er nævnt, at Carlsberg har modtaget 
overtagelsestilbud e.l. 

Redegørelse for selskabsledelse Opfyldt – der er et helt afsnit omhandlende god 
selskabsledelse, s. 42. 
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13.17. Bilag 17 – Oversigt over DSV’s ledelsesberetning 

Krav til ledelsesberetningen Opfyldt/ikke opfyldt 

Beskrivelse af selskabets væsentligste 
aktiviteter 

Opfyldt - beskrives i ”DSV – kort fortalt”, s. 4 

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning 
og måling (hvis relevant) 

Opfyldt - DSV redegør for de skøn, ledelsen foretager, 
som danner grundlag for indregning og måling, s. 88 

Beskrivelse af usædvanlige forhold (hvis 
relevant) 

Ikke relevant – ikke beskrevet, heller ikke i 
delårsrapporten for 2015, hvorfor det må være irrelevant 

Redegørelse for udvikling i selskabets 
aktiviteter og økonomiske forhold 

Opfyldt – regnskabsberetningen redegør for den 
økonomiske udvikling og udviklingen i aktiviteterne, s. 12 

Omtale af betydningsfulde hændelser, som 
er indtruffet efter balancedagen (hvis 
relevant) 

Ikke relevant – ikke beskrevet heller ikke i 
delårsrapporten for 2015, hvorfor det må være irrelevant 

Beskrivelse af selskabets forventede 
udvikling 

Opfyldt – er beskrevet i ”strategi og finansielle 
målsætninger”, s. 8 

Beskrivelse af årets resultat i forhold til 
tidligere udmeldte forventninger 

Opfyldt – redgøres for i beskrivelserne af de tre 
divisioner, s. 18 og frem 

Beskrivelse af væsentlige videnressourcer 
(hvis relevant) 

Ikke relevant  

Beskrivelse af særlige risici (hvis relevant) Opfyldt – de væsentligste risici er beskrevet, s. 31 

Beskrivelse af påvirkning af det eksterne 
miljø (hvis relevant) 

Opfyldt – beskrives i ”Corporate Sociale Responsibility”, 
s. 42 

Beskrivelse af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (hvis relevant) 

Ikke relevant 

Omtale af filialer i udlandet (hvis relevant) Ikke relevant – DSV har selskaber i udlandet 

Femårs hoved- og nøgletalsoversigt Opfyldt - findes på s. 3 
Beskrivelse af ikke-finansielle forhold (hvis 
relevant) 

Opfyldt – beskrives i ”Corporate Social Responsibility”, s. 
42 

Redegørelse for samfundsansvar Opfyldt - der er sendt en fremskridtsrapport til Global 
Compact, som erstatter redegørelsen for 
samfundsansvar. Der er et uddrag i årsregnskabet og link 
til hele rapporten, s. 41. 

Oplysning om ledelseshverv i andre 
selskaber 

Opfyldt – under præsentationen af bestyrelsen, fremgår 
det, hvilke andre ledelseshverv, de besidder, s. 37 

Oplysning om kapitalforhold og 
overtagelsestilbud 

Opfyldt – der redegøres for kapitalstrukturen i 
regnskabsberetningen, s. 15, og det fremgår, at DSV 
overtager selskaber, s. 69, men ikke bliver overtaget 

Redegørelse for selskabsledelse Opfyldt – der er et helt afsnit omhandlende god 
selskabsledelse, s. 34 
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13.18. Bilag 18 – Interviewguide 

1. Brugervenlighed af årsregnskab for 2014 

2. Allokering af pengestrømsgenerende enheder 

a. Er de pengestrømsgenererende enheder en fornuftig opdeling? 

b. Hvor gode er selskaberne til at allokere goodwill? 

c. Er der generelt et stort spænd mellem bogført værdi og kapitalværdi, så der 

sjældent er nedskrivningsbehov? 

3. Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

a. Hvordan opfattes den fastsatte WACC/diskonteringsfaktor i regnskabet? 

b. Hvad påvirker WACC/diskonteringsfaktor?  

c. Bør WACC/diskonteringsfaktor opgøres på lande? 

4. Budgetperiode 

a. Hvor lang skal budgetperioden være? 

b. Hvilken betydning har en kort/lang budgetperiode? 

5. Fremtidige pengestrømme 

a. Hvor gode er selskaberne til at estimere de fremtidige pengestrømme? 

b. Er selskaberne gode til at estimere de fremtidige vækstrater? 

6. Nedskrives der rettidigt? 

7. Samfundsøkonomiske konjunkturer 

a. Hvordan påvirkes selskabernes nedskrivning af goodwill af de samfundsøkonomiske 

konjunkturer? 

b. Påvirkes nedskrivninger af realvækst i BNP? 

c. Påvirkes nedskrivninger af inflation? 

 

13.19. Bilag 19 – Interview med tidl. Chefcontroller for finansielvirksomhed Iben Rothe, 

generelt om nedskrivningstest 

1. Allokering af pengestrømsgenerende enheder 

Vi allokerede til lande pr. datterselskab. Det var naturligt, da det var her de store forskelle lå. 

Det var ikke de store forskelle mellem segmenterne i selskabet. De blev påvirket ens af 

konjunkturen. Jeg tror generelt ikke, at selskaber er alt for gode til at kigge på økonomien og 

konjunkturerne. Jeg tror de meget ser tingene fra sit eget synspunkt og meget lidt ud fra et 

økonomisk synspunkt, hvormed de ikke nødvendigvis får allokeret til de korrekte 

pengestrømme. 

Jeg har arbejdet i en bank med nedskrivningsbehov. Hvis man er meget teoretisk, så kan der 

godt opstå store spænd mellem kapitalværdien og den bogførte værdi, men det kommer også 

an på, hvordan man har prissat virksomheden til at starte med. Passer måden man har prissat 

virksomheden på med den model man anvender til nedskrivningstest, så opstår der 

sandsynligvis ikke de store spænd. Men hvis man har lavet et model-skifte, så kan der jo godt 

ske nogle væsentlige ting, som eventuelt kan betyde nedskrivningsbehov. 
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2. Diskonteringsfaktor 

Jeg synes WACC/diskonteringsfaktor er ret væsentlig, jeg synes det er vigtigt, at man husker at 

dele den op i, hvad er inflation, hvad er andre risici, andre komponenter – fx lande. For os var 

det meget lande, hvad var landerisikoen, den finansielle sektors risiko – få det 

gennemdiskuteret, så du ikke bare går ud og tager en eller anden rente der er i samfundet. Den 

kan jo godt være enormt høj, men at den faktisk i virkeligheden ikke afspejler de 

realøkonomiske faktorer, men i virkeligheden bare er en handelsværdi. Så man går ind og 

diskuterer den rigtig grundigt, det synes jeg er sindssygt vigtigt – det burde være det der er den 

rigtige diskonteringsfaktor og ikke hvad der står på Børsen. Jeg synes i allerhøjeste grad, at man 

bør opgøre diskonteringsfaktoren på landeniveau. 

3. Budgetperiode 

Min mening er, at man skal tage tingene i den situation man er i. Man skal ikke være for 

teoretisk, men går ind og kigger på om man er inden for et område, hvor udviklingen er meget 

stabil, er du i et land, hvor konjunkturerne sjældent er meget bæk og bølg, så kan man godt 

have en kort periode. Men er man et land, der er på vej eller ude for en kæmpe krise, så skal 

du selvfølgelig have det med, så skal man have en periode, der sørger for, at man kommer ind i 

en ”still state”. Det dur ikke, at perioden stopper midt i en krise eller en opgangsperiode, for 

hvis man er midt i en opgangsperiode, så kan du få en værdi der er alt for høj og tilsvarende alt 

for lav, hvis man stopper midt i en nedgangsperiode. Så jeg synes, at det med, at man siger, at 

det kun er fem år er sindssygt og helt forkert i forhold til at vurdere virksomheden i going 

concern. Jeg synes generelt, at budgetperioden er kort når den er mellem tre og fem år, 

medmindre du kan sige, at den udvikling som du har lagt til grund er meget gennemsnitlig. En 

tiårig periode er meget mere fornuftig. Det er selvfølgelig svære at budgettere, men selv tre år 

er svære at budgettere. Ti år, så skal man lægge sin strategi ind – i det hele taget er det svært 

at forudsige fremtiden – uanset om det er tre eller ti år. Men hvis du tager tre år, hvad er så din 

terminalværdi, så er det jo den der er vigtig, måske du skulle droppe perioden og blot tage 

terminalværdien. Man kan godt tage en budgetperiode på et år, men så skal man virkelig 

forske meget i terminalværdien, så er det fint nok for mig. Og jeg synes i virkeligheden, at det 

er terminalværdien, der er vigtigst for det er den der er den største del uanset, hvordan du 

vender og drejer det. Ved en tiårig periode bliver den selvfølgelig mindre, men den bliver 

stadig af stor betydning, hvis man for eksempel har en periode, hvor man skal ind og lave 

impairment test i en recession, så vil din terminalværdi være afgørende. Jeg tror man skal se 

tingene meget i en sammenhæng. 

4. Fremtidige pengestrømme 

Jeg tror ikke selskaber nødvendigvis er særligt gode til at estimere de fremtidige 

pengestrømme. Mærkeligt nok, så er det meget sjældent man går over budget og meget tit 

man går under. Det man siger med, at man altid skal vokse – bare fordi man har en 

vækststrategi, så er det jo ikke sandsynligt, at det giver vækst – man er sjældent realistisk. 

Fremtidige vækstrater er sjældent realistiske, og derfor tror jeg nogen gange, at det vil være 

smartere, at sige, at vi tager en vækstrate, der er ude i samfundet og ikke en der er specifik for 
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virksomheden. Det siger jo også noget om, hvordan man prissætter virksomhederne – køb/salg 

er måske nogen gange lidt overvurderet.  

5. Nedskrivninger 

Jeg tror det er sindssygt forskelligt om der nedskrives for meget, for lidt eller rettidigt. Jeg tror 

det kommer an på sammensætningen i selskabets ledelse, økonomifunktionen samspil med 

revisorer, revisorernes kendskab til selskabet de går ind og kigger på – hvis det er et 

nedskrivningsbehov og det er nye revisorer, så tror jeg de vil være tilbøjelige til nedskrive lidt 

mere end hvis de havde kendt virksomheden i lang tid. Er det en ny virksomhed, så er man 

selvfølgelig mere forsigtig, hvis det er en gammel virksomhed, så er man måske for lidt 

forsigtig, så jeg tror ikke man kan sætte noget faktisk på om der nedskrive for meget/lidt og 

rettidigt. Jeg tror det altid er vigtig, at man vurderer, hvad er det for en revision, hvad er det for 

en virksomhed, hvad er det for en ledelse, hvor gamle er de forskellige – det tror jeg faktisk 

betyder ekstremt meget – jeg tror det er mere personafhængigt end man regner med. 

6. Samfundsøkonomiske konjunkturer 

De samfundsøkonomiske konjunkturer påvirker forhåbentligt nedskrivninger af goodwill rigtig 

meget. Der er selvfølgelig nogle brancher, der er mere følsomme end andre, og det skal man 

selvfølgelig holde sig for øje, når man starter med at kigge på en virksomhed – er den meget 

afhængig af konjunkturerne eller er den en virksomhed der godt kan være en nicheproduktion. 

Det tror jeg ikke altid man kigger så meget på, men det synes jeg er vigtigt, så konjunkturerne 

er sindssygt vigtige i nedskrivningstest også i forhold til længden af budgetperioden. Realvækst 

i BNP er sindssygt vigtigt for terminalværdien, så lidt historik er et fornuftigt valg, hvad er det 

for land du er i, hvad er det for en branche du er i. Inflation er igen meget vigtig – hvor 

afhængig er du af inflationens udvikling, du skal hele tiden, hvor du er henne. Jeg mener i 

virkeligheden generelt, at det vil være fornuftigt for enhver virksomhed, at lave en model fra 

start og kigge på den i hvert tilfælde en gang om året, og se tilbage i tide – har vi skudt rigtigt i 

det vi lavede den gang – jeg synes man skal bruge meget krudt på, at blive klogere på sin 

virksomhed, sit land, sin branche, sit segment og sin segmentering. At man i virkelighed forsker 

lidt i det, så når man kommer ud i, at skal lave en nedskrivningstest, så er man sikker på, at det 

er model, der har holdt i både op- og nedgang.  Det synes jeg er meget væsentligt, for det er 

mange penge det drejer sig om.   
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13.20 Bilag 20 – Budgettal for Carlsberg 

 


