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Impact of the economic recession and volatility in the market has contributed to further 

challenges in connection with preparation of the impairment tests. It has become considerably 

more difficult to budget the future cash flows, estimating the long-term growth and estimate 

the discount rate, since there exists a great uncertainty about the future. These challenges 

mean that more detailed information is required, in order for a user of the financial statement 

to review the key assumptions.   

The objective of the thesis is based on an empirical analysis of selected impairment tests to 

investigate whether the impairment tests are performed in accordance with IAS 36, and current 

recommendations from the professional experts. Furthermore the objective is to analyze to 

what extent the performed impairment tests comply with general qualitative characteristics of 

financial statement.   

An analysis of the selected financial statements for year 2008 has shown that all companies 

have been affected by the economic recession, however, only few companies that decidedly 

explained in the financial statement, how the effects are incorporated in the performed 

impairment tests. As mentioned before the biggest challenge is estimating of the future cash 

flows. The analysis has shown that companies prepare cautious estimates of the future cash 

flow on the short term, which reflects risks that have occurred as consequence of the economic 

recession. Companies use short budget period which cover 1-3 years, which is in accordance 

with IAS 36. However for some companies this budget period is not enough, why they might 

use longer period in order to show the most exact estimates. Companies base the estimating of 

the long-term growth and the discount rate on the assumption that market stabilizes on the 

long term. Therefore the growth rates lies on the level below the general economic growth for 

the respective markets. The analysis of the used key assumption has revealed a large gap in 

the assumptions between the companies. This emphasizes the effect of the accounting 

estimates, which are too a high extend influenced by the specific company.  

The biggest concern is that the information in the financial statement is very concise, which do 

not give a complete explanation of the used key assumptions. This information plays a 

significant role for the user, in order for him/her to take an economic decision. The economic 

recession has caused that the key assumptions are difficult to validate. Therefore the missing 

information in the impairment has a decisive influence on the qualitative characteristics of 

financial statement. The analysis has revealed that the impairment test has been prepared in 

accordance with IAS 36. The presentation as well as the quality of the impairment test 

presented in the selected financial statements vary a great deal and leave room for 

improvement.    
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Dårlige nyheder om økonomien har præget verden i 2008. Real væksten i BNP i EU landene har 

været på 0,7% i 2008 i forhold til 2,7% til 20071, og prognoserne for både 2009 og 2010 tegner 

et dystert billede for fremtiden. Ordet "finanskrise" og recession har præget hverdagen over 

hele verden og krisen har udviklet sig til at være en verdensomspændende økonomisk krise. 

Den globale recession medførte blandt andet en betydelig tilbagegang i verdenshandelen, 

faldende efterspørgsel samt opbremsning i import og eksport transaktioner. Udviklingen 

påvirker naturligvis erhvervslivet. Virksomhederne bliver tvunget til omfattende besparelser, 

rationaliseringer, restruktureringer eller måske endda at lukke. Ifølge Danmark Statistik ligger 

antallet af konkurser på et rekordhøjt niveau siden statistikkens start i 1979. Det faktiske antal 

konkurser er 551 i oktober 2009, hvilket er 47 pct. højere end i oktober sidste år, hvor der var 

375 konkurser2.    

Den globale finansielle krise har også medført usikkerhed på aktiemarkedet. Det danske C20-

indeks 

 

indekset over de tyve mest handlede danske virksomheder, faldt voldsomt i 2008.   

Figur  1 .1 Indeks tal for C-20 aktier3.  

Udviklingen i eksempelvis Carlsberg aktierne giver en klar indikation af disse markante udsving. 

Den 5. maj 2008 lukkede Carlsbergs A-aktie på årets højeste med kurs 547,29 kr. Ved 

udgangen af 2008 var kursen 220 kr. mod 459,31 kr. ved udgangen af 2007, svarende til et 

fald på 47,9%4. Værdien af aktierne er blevet halveret indenfor en meget kort tidshorisont.   

Året 2009 er begyndt med stilstand for mange af transaktionerne samt en afventende position 

fra de private, samt erhvervslivet. Den turbulente udvikling på aktiemarkedet og usikkerheden 

omkring forventningerne til den fremtidige indtjening betyder generelt en øget risiko ved måling 

af en række regnskabsposter. Hvordan kan virksomheden argumentere for en pålidelig værdi af   

                                         

 

1 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/   
2 www.dst.dk

  

Konkurser Oktober 2009 / http://www.dst.dk/Statistik/nogletal/seneste/Generel/Konkurser.aspx

 

3 Kilde: www.boersen.dk

  

indeks OMX Copenhagen 20 
4 http://borsen.dk/virksomhed/carlsberg_a

 

- den højeste kurs gennem de sidste 5 år er 595,73 den 11. oktober 2007 

http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/
http://www.dst.dk
http://www.dst.dk/Statistik/nogletal/seneste/Generel/Konkurser.aspx
http://www.boersen.dk
http://borsen.dk/virksomhed/carlsberg_a
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dens aktiver, hvis markedsværdien af virksomheden er reduceret med det halve på så kort tid? 

Hvordan kan virksomheden argumentere for et højt fremtidigt vækstpotentiale, når der er tale 

om den dybeste økonomiske recession siden Anden verdenskrig5? Disse spørgsmål skærper 

fokus på regnskabspraksis på de områder, hvor regnskabsmæssige skøn og vurderinger danner 

grundlag for indregning og måling af regnskabsposter.  

Selvom årsrapporten på mange måde er en historisk præsentation af hvorledes virksomheden 

har klaret sig, har vurderingen af de fremtidige betingelser for at drive virksomheden en ganske 

stor betydning for værdiansættelse af virksomhedens aktiver. Som konsekvens af finanskrisen 

er der specielt skabt opmærksomhed omkring værdiansættelse af erhvervet goodwill og aktiver 

med uendelig brugstid, og her er den gældende internationale regnskabsstandard IAS 36 

Impairement of assets . Siden 2005 har markedets udvikling kun været i opadgående retning, 

og dermed har risikofaktorer omkring værdigforringelsestest ikke været så diskuterede.   

Finanskrisen opstod på overraskende kort tid og ændrede radikalt på forudsætningerne for 

udarbejdelsen af årsrapporten for 2008. Pludselig er der tale om en økonomisk recession, 

dybden og længden af hvilken lader til at være en ukendt parameter. Reglerne om 

værdiforringelse af goodwill og de herigennem udførte nedskrivningstest har derfor fået meget 

større betydning ved aflæggelsen af årsregnskabet end tidligere.  

Værdiforringelsestesten baserer sig i al væsentlighed på skøn og subjektive forudsætninger, 

som hidtil har givet et stort spænd i de grundlæggende forudsætninger og præsentationen af de 

udførte værdiforringelsestests.6 Finanskrisen har bidraget med yderligere udfordringer. Det er 

blevet betydeligt sværere at budgettere de fremtidige pengestrømme og estimere 

diskonteringsfaktoren, da der eksisterer en stor usikkerhed om fremtiden. Derfor er fokus 

væsentligt skærpet på fastlæggelsen af de grundlæggende forudsætninger og præsentationen 

af disse. Regnskabsbrugerne har i større grad end tidligere behov for informativ og kvalitativ 

regnskabsinformation, som afspejler et realistisk og retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling. Konsekvenserne af finanskrisen gør det endnu mere vigtigt, at 

virksomhederne præsenterer forudsætningerne, så regnskabsbruger har mulighed selv at danne 

sig et overblik over værdiforringelsestestene.    

                                         

 

5 www.business.dk

  

Europa ude af recessionen , 13. november 2009 
6 Danske erfaringer med værdiforringelsestest, Del 1, s. 2 og 3, reference til Ernst & Young undersøgelse (2006), samt 

præsentation af Årsrapportprisen 2007, s. 2 

http://www.business.dk
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1 .1 . Problemformulering 

Med udgangspunkt i virkningerne afledt af finanskrisen ønskes en empirisk analyse af den 

regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest af goodwill, som udvalgte børsnoterede 

virksomheder har gennemført i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen for 2008.     

Hovedproblemstillingen søges belyst ved en analyse af konkrete forudsætninger i 

nedskrivningstesten, samt oplysningskrav, som giver en klar indikation af i hvilken grad de 

generelle kvalitative krav til årsrapporten er overholdt.   

Der fokuseres i analysen på følgende områder: 

 

Sammensætning af pengestrømsfrembringende enheder 

 

Estimering af fremtidige pengestrømme, herunder 

o Længden af budgetperioden 

o Vækstraten i terminalperioden 

 

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

 

Følsomhedsanalyse  

1 .2 . Definitioner 

Goodwill som omhandles i denne afhandling er koncerngoodwill, som opstår i forbindelse med 

en virksomhedsovertagelse. Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen og dagsværdien 

af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Goodwill er et aktiv i 

virksomhedens regnskab, men det er et subjektivt begreb, da den ikke generer en selvstændig 

indtjening. Derfor skal goodwill allokeres til de pengestrømsfrembringende enheder, som 

forventes at opnå økonomiske fordele af synergieffekterne. Pengestrømsfrembringende enheder 

kan eksempelvis være forretningsområder, geografiske markeder, divisioner og lignende. 

Goodwill kan også være internt oparbejdet goodwill. Denne type af goodwill må ikke indregnes 

som et aktiv i regnskabet, da det ikke opfylder alle indregningskravene. For at aktivet kan 

indregnes i regnskabet skal det kunne måles pålideligt, skal være under virksomhedens kontrol 

og tilbringe fremtidige økonomiske fordele. Internt oparbejdet goodwill er derfor ikke omtalt i 

denne afhandling.  

Med baggrund i en em pir isk analyse af den regnskabsm æssige behandling af 

værdiforr ingelsestest af koncerngoodwill undersøges det , hvorvidt udvalgte 

nedskrivningstests er udført i overensstemm else m ed I AS 36 regelsæt , sam t aktuelle 

anbefalinger fra fageksperter. Endvidere undersøges det i hvilken grad de udførte 

nedskrivningstests overholder de generelle kvalitative krav til årsrapporten. 
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I AS 3 6 

 
International accounting standard, Impairment test. Standarden indeholder 

regnskabsbestemmelser om nedskrivningstest eller værdiforringelsestest af anlægsaktiver, 

herunder goodwill  

Genindvindingsværdi 

 
er den værdi, som den regnskabsmæssige værdi af goodwill 

sammenholdes med i forbindelse med nedskrivningstesten. Genindvindingsværdien opgøres 

som den højeste værdi af aktivets nettosalgspris eller nutidsværdi af de fremtidige 

pengestrømme.     

CGU - cash generating units eller pengestrømsfrembringende enheder er den mindste 

identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer selvstædige pengestrømme til virksomheden.  

Segment 

 

er virksomhedens hovedaktiviteter. Formålet med segment oplysningerne at give 

information til regnskabsbrugeren, om hvilke hovedaktiviteter virksomheden beskæftiger sig 

med, hvor aktiviteterne foregår, samt hvordan de enkelte aktiviteter klarer sig.   

1 .3 . Afgrænsning  

IASB begrebsrammen bliver gennemgået på et overordnet niveau med primær fokus på de 

kvalitative krav til regnskabsinformationen. Formålet med gennemgangen er, at introducere 

læseren til de grundlæggende forudsætninger for en kvalitativ årsrapport, som efterfølgende 

danner grundlag for analysen. Der afgrænses således fra at gennemgå definitioner af 

årsrapportens elementer, samt deres indregning og måling, da det vurderes at være irrelevant 

for besvarelsen af problemstillingen.   

Grundet denne afhandlings begrænsede omfang fokuseres der udelukkende på IAS 36, og 

afgrænses fra IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger. IFRS 3 kunne være relevant at inddrage i 

denne afhandling for at give en dybere forståelse af regnskabsposten goodwill og dens 

sammensætning. Afgrænsningen vurderes ikke at give problemer i forhold til analysen, da 

hovedproblemstillingen drejer sig udelukkende om gennemførsel af nedskrivningstesten og 

konsekvenserne af finanskrisen.   

Der vil udelukkende blive fokuseret på genindvindingsværdi opgjort som kapitalværdi. 

Begrundelsen for dette valg er, at der ikke eksisterer et aktivt marked for goodwill, med mindre 

virksomheden står over for et potentielt opkøb. Samtidigt kan det konkluderes ved en hurtig 

gennemgang af de udvalgte virksomheder, at ingen af de fire virksomheder benytter 

nettosalgsprisen for opgørelse af genindvindingsværdi. Derfor bliver nettosalgsprisen blot kort 

introduceret under den teoretiske del, men vil ikke blive behandlet yderlige i den empiriske 

analyse.   
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Oplysningskravene til nedskrivningstest jf. IAS 36 diskuteres i afhandlingen. Dette er dog ikke 

en udtømmende gennemgang af samtlige oplysningskrav. Det er ikke formålet med 

afhandlingen at foretage en vurdering af, hvorvidt virksomhederne opfylder kravene eller ej.  

Oplysningskravene til nedskrivningstest er behandlet i det omfang, de er relevante for analysen 

af nedskrivningstest og har en indflydelse på forståelsen af forudsætningerne, som ligger til 

grund for vurderingen af værdiforringelse af goodwill.  

1 .4 . Metode  

En god metodisk fremgangsmåde er vigtig for at kunne sikre validiteten af konklusionerne i 

afhandlingen. Formålet med de nedenstående afsnit er, at belyse de metodiske overvejelser 

som er foretaget for at kunne svare på problemformuleringen.   

1 .4 .1 . Formål med afhandlingen og målgruppe 

Afhandlingens formål er styrende for de efterfølgende metodiske valg7. I det efterfølgende vil 

der blive redegjort for hvad denne afhandling kan bruges til og af hvem, da dette har en 

afgørende indflydelse på, hvad der er undersøgt i denne afhandling og hvordan det er 

undersøgt.  

Ifølge Ib Andersen Den skinbarlige virkelighed eksisterer der seks forskellige kategorier af 

formål. 

 

Beskrivende 

 

Eksplorativ / problemidentificerende 

 

Forklarende / forstående 

 

Diagnosticerende 

 

Problemløsende / normativ 

 

Interventionsorienteret  

Målgruppen for denne afhandling er alle dem, som har interesse for regnskabsmæssige forhold 

herunder specielt nedskrivningstesten af goodwill under finanskrisen. Eksempler herpå er 

aktieanalytikerne og investorer. Derfor forudsættes det, at læseren i vist et omfang har 

kendskab til regnskab.  

Formålet med denne afhandling er primært af problemidentificerende karakter. Formålet med 

afhandlingen er at identificere problemstillinger omkring nedskrivningstest af goodwill i 

finanskrisen for de udvalgte virksomheder. Dette er et meget aktuelt emne, og der eksisterer 

relativt lidt viden om emnet i dag.   

                                         

 

7 Ib Andersen Den skinbarlige virkelighed
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Mere specifikt er formålet med denne afhandling, at analysere, hvorvidt udvalgte 

nedskrivningstests er udført i overensstemmelse med IAS 36 regelsættet, samt aktuelle 

anbefalinger fra fageksperter. Endvidere undersøges det i hvilken grad de udførte 

nedskrivningstests overholder de generelle kvalitative krav til årsrapporten. Det er hensigten at 

komme med en grundig analyse af de udførte nedskrivningstests, observere påvirkningen fra 

finanskrisen og vurdere hvorvidt virksomhederne har tacklet udfordringerne.  Der ønskes at gå i 

dybden med de enkelte nedskrivningstests og foretage en kvalitativ analyse af 

problemstillingen.    

Denne viden kan således bruges af afhandlingens målgruppe (aktieanalytikere og investorer) til 

at identificere problemstillinger i forbindelse med nedskrivningstests, som vil blive aflagt for år 

2009, da disse ligeledes vil være præget af finanskrisens usikkerhed. Formålet er at give en 

grundlæggende viden til målgruppen for herved at hjælpe dem med at kunne foretage en bedre 

økonomisk beslutning.  

Et øvrigt formål er naturligvis også at færdiggøre Cand. Merc. Aud studiet. Afhandlingen er 

således skrevet ud fra de generelle retningslinjer for hovedopgaver ved Copenhagen Business 

School, hvorfor dette også er med til at præge metoden og afhandlingens omfang i høj grad.  

1 .4 .2 . Valg af undersøgelsesdesign 

Der er grundlæggende to veje til at gå når man vil producere viden. 

 

Dedukt ion ( Bevisførelsens vej ) - Når man med udgangspunkt i eksempelvis teori 

drager konklusioner om enkelte hændelser (empiri). 

 

I ndukt ion ( Opdagelsens vej ) - Når man med udgangspunkt i empirien kommer frem 

til en general viden (teori).   

I afhandlingen er der valgt et empirisk udgangspunkt (induktion) for at besvare 

hovedproblemformuleringen. I afhandlingen tages udgangspunkt i et multipelt casestudie 

baseret på udvalgte virksomheder. Ved at vælge et multipelt casestudie vil der i analysen, alt 

andet lige, kunne påpeges flere problemstillinger end hvis der var valgt et single case studie. 

(mere omkring valg af virksomheder i næste afsnit).  

1 .4 .3 . Valg af virksomheder (undersøgelsesenheder) 

Som før nævnt er det primære formål med denne afhandling, at identificere problemstillinger 

omkring nedskrivningstest af goodwill i finanskrisen. Alt andet lige, vil et højt antal 

virksomheder (undersøgelsesenheder) også resultere i et mere generelt billede af problemerne i 

forbindelse med nedskrivningstest. Grundet begrænsende ressourcer og grundet 

retningslinjerne omkring afhandlingen, er den afgrænset til kun at medtage en analyse af få 

udvalgte af virksomheder. 
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Dette valg af virksomheder til brug for analysen er foretaget ud fra flere kriterier. Første 

kriterium har været virksomheder, der er børsnoterede på den danske børs. Dette skyldes 

primært, at børsnoterede virksomheder er underlagt de internationale regnskabsregler, og 

dermed skal foretage nedskrivningstest af goodwill mindst en gang årligt eller ved indikationen 

på en værdiforringelse. Da fokus i denne afhandling er problemstillingen omkring 

nedskrivningstesten af goodwill, har andet kriterium været at virksomheder skal besidde en 

væsentlig post af goodwill. Derfor er der udarbejdet bilag 1, som viser en skematisk opstilling af 

de største børsnoterede virksomheder. Kriteriet for valget har været, at goodwill indregnet i 

seneste årsrapporter skal udgøre mindst 25% af den samlede aktive balancesum. Vurderingen 

er foretaget som gennemsnits beregning for regnskabsår 2007 og 2008.  

De fire virksomheder udvalgt til analysen er G4S plc, Danisco A/S, Carlsberg Group og DSV A/S.   

TDC A/S fremgår ligeledes af listen, da den opfylder de ovenstående kriterier. Grundet denne 

afhandlings begrænsede omfang, afgrænses der fra en analyse af TDC. Valget for 

afgrænsningen af TDC begrundes ved en hurtig gennemlæsning af årsrapporten for 2008. Det 

kunne hurtigt konstateres, at oplysningerne omkring den udførte nedskrivningstest og 

redegørelsen for konsekvenser af finanskrisen er meget kortfattede. Oplysningskrav vedrørende 

nedskrivningskrav er kun delvist overholdt, hvorfor det vurderes for at være svært at udføre en 

grundig analyse, når der ikke foreligger informationer, som kan supplere de anvendte 

nøgleforudsætninger.   

Der søges en kvalitativ undersøgelse af de udførte nedskrivningstests, hvorfor det vurderes for 

at være dækkende med fire udvalgte virksomheder. Samtidigt giver det efter min mening et 

tilstrækkelig grundlag for analyse af de kvalitative krav til nedskrivningstests, da omfangen af 

nedskrivningstests hos disse virksomheder giver en god indikation på problemstillingen.  

1 .4 .4 . Dataindsamlingsmetoder 

Nogle dataindsamlingsmetoder er mere relevante for nogle undersøgelser end andre og 

formålene med dataindsamlingsmetoderne er typiske forskellige. De forskellige 

dataindsamlingsmetoder komplementerer typisk hinanden og komplementerer man flere 

metoder kan man, alt andet lige, øge sandsynligheden for mere valide konklusioner. I 

afhandlingen er der indsamlet data fra flere komplimenterende informationskilder.  

Der eksisterer tre overordnede kriterier som indsamlingsteknikerne kan inddeles efter. Det 

drejer sig om, hvorvidt data er:    
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Kvantitative eller kvalitative. Det vil sige om data er mængdebestemte/talmæssige 

(kvantitative) eller artbestemte (kvalitative). 

 
Primære eller sekundære. Det vil sige om det er undersøgeren der har indsamlet data 

(primære) eller om data er indsamlet af andre personer, forskere, institutioner mv. 

(sekundære).  

 
Stimulidata eller ikke-stimulidata. Det vil sige om undersøgelsesenhederne 

(virksomhederne) har været udsat for en stimuluspåvirkning (f.eks. ledende spørgsmål 

som ændrer et givent forløb) i forbindelse med dataindsamlingen (Stimulidata) eller ej 

(ikke-stimulidata)  

Den anvendte dataindsamling kan summeres i følgende matrix: 

 

Primære data Sekundære data 

 

Stimulidata Ikke-stimulidata 

 

Kvalitative data 

Semistrukturerede 
interviews med 
fageksperter, samt 
aktieanalytiker  

Artikler, aktieanalyser 

Kvantitative data   
Offentlige regnskaber, 
børsmeddelser, hjemmesider  

Figur  1 .2 Oversigt over datasamling8  

Den empiriske analyse af nedskrivningstests tager udgangspunkt i sekundære data, 

hovedsageligt offentlige årsrapporter. Ved hjælp af den teoretiske analysemodel identificeres 

problemerne i forbindelse med nedskrivningstesten i de udvalgte virksomheder. For at sikre en 

højere grad af reliabilitet i konklusionerne underbygges disse konklusioner med data som er 

indsamlet via semistrukturerede interviews med fageksperter og aktieanalytikere, samt fra 

diverse artikler og aktieanalyser. Reliabilitet betyder, i hvor høj grad konklusioner er præcise og 

sikre.   

Der er benyttet semistrukturerede interviews som spørgeteknik. De afholdte interviews er 

baseret på en udarbejdet spørgeguide vedrørende konkrete problemstillinger, samt åbne 

spørgsmål til diskussion. Denne fremgangsmåde har gjort det muligt at styre interviews og 

indhente nye synsvinkler og informationer, som den interviewede kunne fremkomme med. Det 

skal her bemærkes, at de primære kvalitative data (interviews) er bundet med risici for 

fejltolkning.   

Da konklusionerne i afhandlingen primært er baseret på kvalitative data samt personlige 

holdninger må konklusionerne derfor betegnes som værende subjektive i væsentlig grad og 

dermed også mindre præcise og sikre (reliabilitet).    

                                         

 

8 Kilde: egen tilvirkning med udgangspunkt I Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed 
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1 .5 . Afhandlingens struktur                             

Det nedenstående beskriver kort afhandlingens struktur.  

Rammebestemmende del  

Afhandlingen tager udgangspunkt i et rammebestemmende afsnit for at give læseren en 

grundlæggende forståelse for afhandlings rammer, samt det hovedproblem som analysen 

belyser og konkluderer på.     

EMPIRISK DEL 

KONKLUSIONSDEL 

RAMMEBESTEMMENDE 

DEL 

TEORETISK DEL

 

KAPITEL 4 

Udarbejdelse af analyse model  

KAPITEL 3 

Nedskrivningstest med fokus på de 
udvalgte elementer 

 

KAPITEL 5 - 8 

Analyse af fire udvalgte virksomheder  

KAPITEL 9 

Sammenholdelse af analysens resultat 

KAPITEL 1 

Indledning, problemformulering og 
metodiske overvejelser 

KAPITEL 2 

Begrebsrammen med fokus på 
kvalitative krav 

 

KAPITEL 10 

Konklusion 
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Teoretisk del 

For at analysere i hvilken grad de udførte nedskrivningstests overholder de generelle kvalitative 

krav til årsrapporten introduceres læseren til den overordnede begrebsramme.  De kvalitative 

krav for udarbejdelse af årsrapporten forståelighed, relevans, pålidelighed og 

sammenlignelighed udgør de egenskaber, som informationer i nedskrivningstesten ligeledes 

skal indeholde. Derfor vil disse egenskaber være udgangspunktet for analysen af den ene af 

problemstillingerne.  

For at kunne foretage en analyse af hvorvidt udvalgte nedskrivningstests er udført i 

overensstemmelse med IAS 36 regelsæt, samt aktuelle anbefalinger fra fageksperter, bliver 

regnskabslæseren introduceret til de grundlæggende regler jf. IAS 36 Impairment test .   

På baggrund af gennemgangen af de ovenstående områder bliver der udarbejdet en 

analysemodel, som indarbejder alle relevante aspekter fra de regnskabsmæssige krav, 

anbefalinger samt oplysningskrav. Analysemodellen vil blive anvendt til at analysere 

nedskrivningstesten i de udvalgte årsrapporter. Formålet med analysemodellen er at danne 

grundlag for en struktureret og ensartet gennemgang og analyse af nedskrivningstests.   

Empirisk del 

Den empiriske analyse tager udgangspunkt i en analysemodel, hvor der bliver analyseret 

hvorvidt udvalgte nedskrivningstests er udført i overensstemmelse med IAS 36 regelsæt, samt 

aktuelle anbefalinger fra fageksperter. Endvidere undersøges det, i hvilken grad de udførte 

nedskrivningstests overholder de generelle kvalitative krav til årsrapporten.  

Konklusionsdel 

Konklusionsdelen fokuserer på en sammenfatning af analysen samt på konklusioner på 

hovedproblemstillingen.       
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22 ..  GGrr uu nn ddllææ ggggee nn ddee  rr ee ggllee rr  ffoorr  uu ddaa rr bbee jj ddee llssee  aa ff  åå rr ssrr aa ppppoorr tt ee rr  

Dette kapitel har til hensigt at opstille et teoretisk fundament, som udgør grundlaget for den 

efterfølgende analyse. Da problemstillingen drejer sig om påvirkningen af finanskrisen på de 

kvalitative egenskaber af årsrapporten, introduceres de grundlæggende regler om udarbejdelse 

af årsrapporter i dette kapitel.     

2 .1 . Formålet med regnskabsaflæggelsen 

Fram ework

 

er begrebsrammen, som er blevet udarbejdet af International Standards 

Accounting Board (IASB). Begrebsrammen er ikke en egentlig standard, men fastlægger 

rammer for udarbejdelse og præsentation af årsrapporten for eksterne regnskabsbrugere. Den 

er således også den overordnede retningslinje for udarbejdelse af regnskabsstandarder. 

Hovedmålsætningen med regnskabsaflæggelsen er, at præsentere virksomhedens økonomiske 

situation for en bred kreds af regnskabsinteressenter. Årsrapporten skal dermed danne 

grundlag for og understøtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger9. 

Begrebsrammen opstiller to grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af årsrapporten: 

periodiseringsprincippet og going concern forudsætningen. Periodiseringsprincippet indebærer 

at transaktioner, begivenheder og værdiændringer indregnes i resultatopgørelsen og balancen i 

de perioder, hvor de indtræffer, uanset betalingstidspunkt. Efter going concern princippet 

formodes det, at virksomheden fortsætter sin drift i overskuelig fremtid10.  

2 .2 . Kvalitative krav til regnskabsaflæggelsen 

En årsrapport der indeholder en kvalitativ regnskabsinformation giver størst værdi for 

regnskabsbrugeren, da den i højere grad bidrager med ny og relevant viden, og dermed 

understøtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. Derfor definerer 

begrebsrammen fire primære kvalitative egenskaber, som årsrapporten skal indeholde for at 

opnå størst mulig værdi for regnskabsbrugerne: 

 

Forståelighed 

 

Relevans 

 

Pålidelighed 

 

Sammenlignelighed  

Forståelighed 

Informationerne i regnskabet skal være forståelige for regnskabsbrugeren før de er 

anvendelige. Det forudsættes i begrebsrammen, at regnskabsbrugerne har et fornuftigt 

kendskab til regnskabsinformation.11 Dette betyder dog ikke, at informationer af svær karakter 

skal udelades, disse skal blot formidles på en forståelig måde.  

                                         

 

9 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, afsnit 12-21 
10 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder 

 

fra dansk praksis til IFRS, s. 100  
11 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, Understandability, afsnit 25 
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Relevans 

Når der er tale om relevans, betyder det, at informationen skal være brugbar og skal have 

indflydelse på brugernes økonomiske beslutninger. Den skal være en hjælp til at vurdere 

aktuelle og fremtidige begivenheder og bekræfte eller korrigere tidligere vurderinger.12 Selvom 

information ikke umiddelbart synes væsentlig, kan karakteren være relevant for vurderingen af 

virksomhedens fremtidsudsigter. Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf 

 
eller fejl heri 

 
kan have indflydelse på regnskabsbrugernes økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag 

af årsrapporten13.  

Pålidelighed 

For at opfylde pålideligheds kvalitetskravene skal årsrapporten14: 

 

Give en troværdig præsentation af virksomhedens økonomiske forhold 

 

Angive indhold frem for formalia  

 

Være neutral og ud fra en objektiv betragtning 

 

Være udarbejdet under omhu ved udøvelse af skøn. Aktiver eller indtægter skal ikke 

overvurderes, og passiver eller udgifter skal ikke undervurderes. Dog er det væsentligt, 

at forsigtighedshensynet ikke resulterer i skjulte reserver eller høje hensættelser. 

 

Være fuldstændig inden for rammerne af væsentlighed  

At informationen er relevant og pålidelig er en relativ definition. Vurderingen afhænger i høj 

graf af hvilke regnskabsposter, der er tale om. Er der tale om goodwill og nedskrivningstest, 

som hovedsageligt er baseret på subjektive vurderinger og forudsætninger, afhænger 

vurderingen af relevans og pålidelighed i høj grad af de supplerende oplysninger, som bliver 

præsenteret i årsrapporten. En detaljeret gennemgang af de væsentligste forudsætninger giver 

et større indblik i virksomhedens bagvedliggende overvejelser og giver regnskabslæseren 

mulighed for selv at danne sig et overblik over nedskrivningstesten.   

Sammenlignelighed 

Virksomhedens årsrapporter skal være sammenlignelige år for år og skal kunne sammenlignes 

med øvrige virksomheders regnskaber. Anvendelsen af de internationale regnskabsstandarder, 

som alle børsnoterede virksomheder er underlagt siden 2005, sikrer at regnskabspraksis er 

sammenlignelig på tværs af virksomheder. Er der dog tale om regnskabsposter, hvor værdien af 

regnskabsposterne bestemmes ud fra de regnskabsmæssige vurderinger og skøn, kan 

sammenligneligheden imidlertid blive et problem. Dette er netop en aktuel problemstilling i 

forbindelse med den nuværende finanskrise. Konsekvenserne af dette kan have betydning for 

de regnskabsmæssige vurderinger og skøn, som anvendes af de enkelte virksomheder.   

                                         

 

12 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, Relevance, afsnit 26 
13 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, Relevance, afsnit 29-30 
14 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder 

 

fra dansk praksis til IFRS, s. 101-102 
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Som sidste punkt under de kvalitative egenskaber True and Fair View 15, er et retvisende 

billede. Begrebsrammen fremhæver, at brugen af de internationale regnskabsstandarder samt 

overholdelse af de kvalitative krav gennemgået ovenfor, sikrer et retvisende billede og 

præsentation af regnskabet.   

2 .3 . Sammenfatning 

Begrebsrammen fastlægger de generelle rammer for aflæggelse af årsrapporter. De 

grundlæggende kvalitative krav sikrer præsentation af det retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling. Forståelighed og sammenlignelighed vil til en vis grad være opfyldt som en 

konsekvens af at regnskabsinformationen er relevant og pålidelig. Derfor er relevans og 

pålidelighed de centrale begreber, og er grundlæggende parametre i den senere analyse af i 

hvilken grad de udførte nedskrivningstests overholder de generelle kvalitative krav til 

årsrapporten.     

                                         

 

15 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, Relevance, afsnit 46 
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33 ..  NN ee ddsskk rr iivvnn iinn ggsstt ee sstt  

I dette kapitel vil der blive fortaget en gennemgang af de centrale bestemmelser i IAS 36 

Impairment of assets , som omhandler værdiforringelsestest for anlægsaktiver, herunder 

goodwill. Formålet med IAS 36 er at sikre, at virksomhedens anlægsaktiver, der ikke måles til 

dagsværdi, ikke er værdiansat højere end den højeste værdi af salgsværdien eller 

kapitalværdien. IAS 36 anses af flere som en kompliceret standard, og gennemførsel af en 

værdiforringelsestest er teknisk udfordrende, da beregninger i høj grad er baseret på 

forudsætninger og skøn.16. Effekten af finanskrisen har medført øget risiko for fejlvurderinger, 

samt forskellighederne i regnskabspraksis, da det er blevet svære at forudse fremtiden. IAS 36 

står dermed på prøve i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af årsrapporter for 2008. Derfor 

fokuserer dette kapitel på udvalgte områder i nedskrivningstesten af goodwill, som danner 

grundlag for en senere analyse.  

3 .1 . Identifikation af nedskrivningsbehov 

Processen i IAS 36 forløber i tre trin:  

Figur  3 .1 Fremgangsmåde i nedskrivningstest17                  

                                         

 

16 Danske erfaringer med værdiforringelsestest, Del 1 

 

Lektor Carsten Krogholt Hansen, lektor Christian Petersen, 

Professor Thomas Plenborg   
17 Kilde: egen tilvirkning 
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Ifølge IAS 36 skal virksomhederne på regnskabsaflæggelsestidspunktet forholde sig til, om der 

er indikationer på værdiforringelse. IAS 36.12 definerer en række eksterne og interne 

indikatorer, som der minimum skal tages stilling til. Den enkelte virksomhed kan selv vurdere 

andre indikationer på nedskrivningsbehov.   

Interne kilder: 

 
der forventes faldende indtjening fra et aktiv eller en gruppe af aktiver i fremtiden 

 

indtjeningen fra et aktiv eller en gruppe af aktiver lever ikke op til forventningerne 

 

fremtidige planer og forudsætninger, som påvirker aktivets benyttelse, herunder planer 

om omstrukturering, nedlukninger, frasalg mv. 

 

aktivet er fysisk beskadiget eller der foreligger dokumentation for ukurans  

Eksterne kilder: 

 

væsentlige fald i aktivets markedsværdi 

 

væsentlige ændringer inden for teknologi, markedsforhold, økonomiske og juridisk 

område, som påvirker aktivets værdi 

 

der er indtruffet væsentlige ændringer, som har påvirket selskabet negativt 

 

stigning i markedsrenten eller markedsafkast, som påvirker diskonteringsfaktoren, som 

bruges til at diskontere fremtidige pengestrømme til nutidsværdi   

Såfremt der konstateres indikationer på værdiforringelse, skal en nedskrivningstest foretages. I 

henhold til IAS 36.10 skal immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid, goodwill og 

immaterielle aktiver ikke færdig til brug, som f.eks. udviklingsprojekter, underkastes en årlig 

nedskrivningstest, uanset om der er indikationer på værdiforringelse. Disse aktiver skal 

ligeledes testes for værdiforringelse i tilfælde af at indtrufne begivenheder eller ændrede forhold 

indikerer, at der er tale om en værdiforringelse.  

Som konsekvens af den økonomiske recession og volatilitet på markedet kunne det forventes at 

ændringerne i de interne og de eksterne kilder medfører et behov for nedskrivning af værdien 

af goodwill. Der er vist næppe tvivl om, at markedet er præget af ustabilitet og usikkerhed. 

Virksomhedens indtjening er tænkeligt også stagneret på kortsigt. De ændrede 

markedsøkonomiske forhold kan ligeledes have effekt på nutidsværdien af fremtidige 

pengestrømme, som goodwill forventes at genere. Disse faktorer kan have en essentiel 

betydning for udfaldet af en nedskrivningstest, hvorfor dette ønskes analyseret i de næste 

kapitler.     
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3 .1 .1 . Fastlæggelse af pengestrømsfrembringende enheder 

Såfremt der identificeres et nedskrivningsbehov, skal genindvindingsværdien fastsættes, 

hvilken er den højeste værdi af aktivets salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger og 

kapitalværdien.   

I mange tilfælde er det ikke muligt at opgøre salgsværdi eller kapitalværdi for et enkelt aktiv. 

Det kan være i de situationer, hvor der ikke eksisterer et velfungerende marked for det enkelte 

aktiv. Det kan også være i tilfælde, hvor aktivet ikke generer selvstændige indbetalinger, der er 

uafhængige af andre aktiver, eksempelvis goodwill. Under sådanne forhold kræver standarden, 

at virksomheden skal bestemme genindvindingsværdien for en gruppe af aktiver som 

pengestrømsfrembringende enheder.   

IAS 36.6 definerer pengest røm sfrem bringende enheder eller cash generat ing units (CGU) , som 

den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer pengestrømme til virksomheden, 

som i al væsentlighed er uafhængige af pengestrømme fra andre aktiver eller gruppe af aktiver.   

Da goodwill ikke frembringer selvstændige pengestrømme skal en værdiforringelsestest af 

goodwill udføres for en gruppe af aktiver, hvortil goodwill kan henføres. Jf. IAS 36.80 skal 

goodwill på erhvervelsestidspunktet henføres til den CGU eller en gruppe af CGU er, som 

forventes at opnå økonomiske fordele fra synergieffekterne. Det skal være det laveste niveau, 

som anvendes ved intern styring af og opfølgning på virksomhedens strategiske og finansielle 

målsætninger. Det må ikke være højere end virksomhedens hovedaktiviteter, som 

virksomheden har defineret som forretningssegmenter i årsrapporten18.  

I mindre virksomheder kan forventes, at det ikke er muligt at finde flere CGU er end én, hvortil 

goodwill kan henføres. Derfor skal goodwill i princippet henføres til hele virksomheden, hvor 

virksomhedens samlede indtjening svarer til pengestrømme fra den tilhørende goodwill. I større 

virksomheder må flere CGU er forventes at kunne fastlægges. Det kan eksempelvis være 

operative forretningsområder, markeder, produkter og lignende, dog ikke færre end de 

segmenter, som virksomheden præsenterer i årsrapporten.  

Det er kun på erhvervelsestidspunktet værdien af goodwill kan opgøres præcist og pålideligt, 

fordi det er på dette tidspunkt markedsværdien er kendt. De efterfølgende vurderinger af 

værdien af goodwill baseres på salgsværdien, hvis denne eksisterer eller på kapitalværdien. 

Hvis genindvindingsværdien beregnes ud fra kapitalværdien, er det vigtigt, at CGU erne er 

specificeret så præcist som muligt, da det således giver et bedre billede af sammensætningen af 

goodwill. Antallet af CGU er influerer imidlertid på behovet for nedskrivningstest afledt af en 

                                         

 

18 Jf. IAS 14 /IFRS 8 Operating Segments definerer bestemmelser for segmentoplysninger 

 

nærmere gennemgang er 
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værdiforringelsestest. Hvis en overordnet CGU består af to mindre CGU er A og B, hvor 

eksempelvis CGU A viser værdiforringelse, mens CGU B viser behov for opskrivning, giver dette 

ikke anledning til nedskrivningsbehov for det overordnede CGU. Jf. IAS 36.124 er det ikke tilladt 

at tilbageføre en nedskrivning på goodwill, selvom om grundlaget for nedskrivningen ikke 

længere er til stede. Samtidigt må goodwillværdi ikke opskrives, da man ikke vil kunne skelne 

mellem erhvervet og internt oparbejdet goodwill19. Derfor medfører det, at en CGU A, som er 

værdiforringet skjuler sig under den overordnede CGU, og der bliver dermed ikke udløst behov 

for nedskrivning. Alt andet lige betyder det at jo færre CGU er der er i virksomheden, jo mindre 

mulighed for at identificere værdiforringelsen af goodwill, da vurderingen sker på et meget 

overordnet niveau.   

En undersøgelse af danske erfaringer med værdiforringelsestest20 udført af to lektorer og 

professor fra Copenhagen Business School viser, at kun 5 ud af 62 spurgte virksomheder 

opererer i strid med standardens bestemmelse, med færre CGU ere end antallet af segmenter. 

25% (15 virksomheder) af de adspurgte virksomheder anvender segmenter til at repræsentere 

CGU er, og hovedparten af virksomhederne (58%/36 virksomheder) anvender flere CGU er end 

antallet af segmenter præsenteret i årsrapporten. Dette er en positiv observation. Set ud fra 

regnskabslæserens synsvinkel kunne det ønskes at flere virksomheder anvender en yderligere 

fordeling, da det er med til at øge gennemsigtigheden i nedskrivningstest og dermed giver et 

mere kvalitativt grundlag for en beslutning.  

Dette er en meget interessant betragtning, som har en væsentlig effekt på vurderingen af 

nedskrivningsbehovet. Værdiforringelsestesten som bliver udført på flere CGU er end de 

operationelle segmenter, giver en større detaljeringsgrad og præcision på nedskrivningstesten. 

Derfor er dette parameter væsentligt for den empiriske analyse af de udførte 

nedskrivningstests.    

3 .2 . Måling af genindvindingsværdi 

Såfremt der identificeres et nedskrivningsbehov, skal genindvindingsværdien fastsættes, 

hvilken er den højeste værdi af aktivets salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger og 

kapitalværdien.  

3 .2 .1 . Nettosalgsprisen  

Jf. IAS 36.6 Nettosalgsprisen er det beløb, som kan opnås ved salg af et aktiv eller 

pengestrømsfrembringende enheder ved en handel mellem uafhængige partner fratrukket 

afhændelsesomkostninger. 

                                         

 

19 Internt oparbejdet goodwill må ikke indregnes som aktiver jf. IAS 38, da indregningskravene ikke er opfyldt 
20 Danske erfaringer med værdiforringelsestest, Del 1. 
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En specifik salgsværdi kan sjældent findes, da det forudsætter, at der foreligger en bindende 

salgsaftale på balancedagen om afhændelse af aktivet. I stedet kan der tages udgangspunkt i 

en salgsværdi på aktivet, hvis der findes et velfungerende marked for aktivet. Er virksomheden 

børsnoteret, kan der foretages en vurdering ud fra markedsværdien af virksomheden, som den 

er udtrykt på aktiemarkedet.   

Markedsværdi er et udtryk for udbud og efterspørgsel af aktier på børsmarkedet, og er i høj 

grad påvirket af markedspsykologiske faktorer, så som præferencer, forskellighed i viden og 

usikkerhedsfaktorer. Markedseffektivitet og psykologiske faktorer kan have en radikal 

påvirkning på markedsvurderingen, hvorfor anvendelsen af salgsværdi som 

genindvindingsværdi i forbindelse med nedskrivningstest, skal være rigtig godt overvejet.  

Som konsekvens af den aktuelle finanskrise og de kraftigt faldende aktiekurser må det 

forventes, at aktiemarkedet prissætter virksomheden lavere end virksomhedens reelle værdi. 

Markedssituationen præges meget af forsigtighed. Virksomhederne er mere tilbageholdende 

med at melde indtjeningsforventninger ud, ligesom aktieanalytikerne er forsigtige med 

opdateringen af deres indtjeningsestimater21. Derfor vil det i praksis og især i kraft af den 

finansielle krise være mere pålideligt at benytte kapitalværdien som genindvindingsværdi for 

aktivet i forbindelse med nedskrivningstesten. Beregningen af kapitalværdien beror på interne 

informationer og må forventes alt andet lige at afspejle en mere korrekt og pålidelig værdi af 

virksomheden.    

3 .2 .2 . Kapitalværdi 

Jf. IAS 36.6 kapitalværdien er nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, som forventes at 

hidrøre fra et aktiv eller pengestrømsfrembringende enheder.  

Kapitalværdien beregnes ved først at estimere de fremtidige betalingsstrømme og herefter 

tilbagediskonteres disse betalinger med den relevante diskonteringsfaktor.     

Estimering af fremtidige pengestrømme 

Ved estimering af de fremtidige pengestrømme skal der tages udgangspunkt i budgetter og 

prognoser over de forventede ind- og udbetalinger fra de pågældende aktiver eller CGU er. De 

anvendte budgetter skal være udarbejdet på baggrund af realistiske og veldokumenterede 

forudsætninger, som præsenterer ledelsens bedste skøn over den fremtidige økonomiske 

udvikling jf. IAS 36.33-38. Som konsekvens af finanskrisen og den generelle usikkerhed på 

markedet er der ingen tvivl om, at ledelsen skal lægge stor vægt på udøvelsen af skøn og 

                                         

 

21 Gennemførsel af nedskrivningstest; konsekvenser af finanskrisen, R&R nr. 12, 2008, s. 24 

Kapitalværdi = 

 

fremtidige pengestrømme / diskonteringsfaktor 
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vurderinger. Ledelsen skal derfor sikre, at de forudsætninger der ligger til grund for 

estimeringen er rimelige og dokumenterbare. Budgetterne skal således reflektere den aktuelle 

økonomiske virkelighed og indeholde realistiske estimater. Ledelsen skal kunne redegøre for 

sammenhængen mellem budgetter og markedssituationen.22. Jf. IAS 36.33 (a) lægges der vægt 

på eksterne beviser, hvilket især er aktuelt under den nuværende finanskrise. Eksterne 

forventninger til markedsudviklingen har en afgørende rolle for pålideligheden af vurderingerne.   

Ved opgørelsen af pengestrømme må der ikke tages hensyn til fremtidige forventede 

forbedringer eller omstruktureringer, som kan have effekt på pengestrømmene jf. IAS 36.44. 

Fremtidige pengestrømme som resultat af ikke gennemførte tiltag, kan ikke opgøres 

tilstrækkeligt pålideligt og skal derfor ikke indgå i estimatet. Budgettet og prognoserne over de 

fremtidige pengestrømme skal bygge på virksomhedens fortsatte brug af aktivet i dets 

nuværende stand. Det indebærer, at hvis der efter erhvervelsen af aktivet er sket væsentlige 

forbedringer, og disse forventes at udmønte sig i forøgede pengestrømme, skal disse effekter 

indregnes i de fremtidige pengestrømme.23   

Længden af budgetperioden 

Efter IAS 36.33 (b) forudsættes det, at budgetter og prognoser som udgangspunkt ikke 

overstiger en periode på 5 år, medmindre en længere periode kan forsvares. Dermed søges at 

begrænse usikkerheden af de forventede pengestrømme, da usikkerheden efter 5 år normalt 

anses for at være stor24. Estimat for den resterende del af de forventede pengestrømme, der 

ligger ud over budgetperioden, opgøres i terminalværdien. Terminalværdien måler den 

indtjening, der ligger længere ude i fremtiden. Estimaterne for den langsigtede indtjening 

baseres på, at virksomheden er i stand til at opretholde et konstant afkast. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at vælge en tilstrækkelig lang budgetperiode, hvor virksomhedens videre 

indtjening kan forventes at følge et konstant mønster ( steady state ), som derefter skal danne 

grundlag for terminalværdi beregningen25.  

Standarden giver imidlertid mulighed for en længere budgetperiode, hvis særlige forhold er til 

stede. Den aktuelle finanskrise har præget markedet siden fjerde kvartal 2008, og udsigterne 

for de kommende år ser til dels dystre ud. Som konsekvens heraf, kan det betyde, at 

virksomhedens indtjening i de kommende år kommer under pres, og virksomhederne bliver 

tvunget til større investeringer og omstruktureringer, og at indtjeningen i år fem derfor ikke 

nødvendigvis vil være udtryk for en normaliseret indtjening. Derfor kan det være 

hensigtsmæssigt for virksomheder med en ustabil fremtidig indtjening at udvide 

budgetperioden, indtil indtjeningen forventes at nå et konstant mønster.  

                                         

 

22 Gennemførsel af nedskrivningstest; konsekvenser af finanskrisen, R&R nr. 12, 2008, s. 24 
23 Revisor bibliotek, Intern Deloitte vejledning Nedskrivning af anlægsaktiver , s. 10 
24 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder 

 

fra dansk praksis til IFRS, s. 602 
25 Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, s. 187 
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Anbefalingerne lyder derfor som følger26:   

Ud af figur 3.2 ses et eksempel på en virksomhed, hvis indtjening i de første 5 år i 

budgetperioden viser en negativ udvikling. Først i budgetår 9 er indtjeningen normaliseret.   

Hvis virksomheden benytter budgettet for år 5, som grundlag for beregningen af 

terminalværdien, medfører det, at den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige 

pengestrømme vil resultere i en lavere værdi. Ved at fastlægge terminalværdien på et 

tidspunkt, hvor der ikke er en normaliseret vækst, mister virksomheden effekten af den periode 

op til væksten er stabiliseret. Derfor er det vigtigt, at ledelsen forholder sig kritisk til 

budgetterne. Hvis terminalperioden starter i en fase, hvor virksomhedens indtjening ligger 

under eller over den normaliserede niveau kan det medføre en fejlagtig vurdering af 

nedskrivningsbehovet og kan nemt sløre det retvisende billede af virksomhedens finansielle 

stilling.  

Figur  3 .2 Effekten af finanskrise på budgetperiode27  

Budgetteringen af fremtidige pengestrømme er vanskelig i praksis, da der er mange 

forudsætninger involveret i vurderingen. En fejlagtig eller mangelfuld budgettering kan have en 

betydelig effekt på udfaldet af nedskrivningstesten. Effekterne af den nuværende recession har 

bragt virksomhedens fremtidige indtjening i fokus, hvorfor dette ønskes undersøgt i den 

empiriske analyse.   

                                         

 

26 Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, R&R 2008, nr.12, s. 24 

27 Kilde: egen tilvirkning 

Det anbefales således, at fravige fem års reglen i følgende situat ioner: 

1. Forventning om væsentlig positiv eller negativ vækst 

2. I ndt jeningsm arginalen er ikke norm aliseret
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Vækstrate i terminalperioden 

Terminalværdien udgør nutidsværdien af pengestrømme, som forfalder efter budgetperioden, 

og vil ofte udgøre en væsentlig andel af den samlede kapitalværdi. Størrelsen af vækstraten 

spiller derfor en central rolle i beregningen af terminalværdien. Vækstraten i terminalperioden 

skal forstås som den nominelle vækstrate, dvs. real BNP væksten tillagt inflationsraten. Da der 

her er tale om en langsigtet vækst af uendelige pengestrømme, bør der ikke opereres med en 

usandsynlig høj vækstrate i terminalperioden. En anormal høj vækstrate i terminalperioden vil 

teoretisk betyde, at virksomheden vokser mere hele samfundet. Dette vil på langsigt betyde, at 

virksomhedens vækst vil udgøre landet samlede BNP28.   

Langsigtet BNP (real vækst) og inflation i Danmark skønnet til henholdsvis 1,8% og 2,2%, bilag 

3. Derfor lyder anbefalingerne som følger29:    

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Ved beregningen af kapitalværdien skal der anvendes en diskonteringsfaktor, som de fremtidige 

pengestrømme skal diskonteres med, for at de udtrykker en nutidsværdi.   

Diskonteringsfaktoren skal opgøres før skat og skal afspejle de specifikke markedsrisici, som er 

forbundet med investering i det pågældende aktiv, jf. IAS 36.55-57. Diskonteringsfaktoren skal 

ikke afspejle risici, som allerede er medtaget i den estimerede vækstrate eller indarbejdet i de 

fremtidige pengestrømme. I praksis kan det være svært at opgøre fremtidige pengestrømme, 

der ikke indeholder risici. Derfor har fremgangsmåden for budgetting af estimerede 

pengestrømme en effekt på størrelsen af diskonteringsfaktoren.  

En specifik diskonteringsfaktor for et pågældende aktiv, især goodwill, kan være vanskeligt at 

aflæse ud fra et marked. Derfor skal virksomheden estimere en diskonteringsfaktor på et mere 

eller mindre subjektivt grundlag. IAS 36 anfører, at ved opgørelsen af en tilnærmet, 

markedsbestemt diskonteringsfaktor kan virksomheden tage udgangspunkt i en basisfaktor, 

som virksomhedens WACC (Weighted Avarage Cost of Capital) eller vejede gennem snit lige 

kapitalomkostninger.   

                                         

 

28 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 26 
29 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 26 

Det t ilrådes, at der tages højde for de seneste est im ater for de langsigtede 

vækst forventninger inden væksten i term inalperioden bestemm es. Baseret på de seneste 

est im ater m å det forventes, at væksten i term inalperioden sæt tes t il 1-3% afhængig af 

den pågældende virksomhed og industri.
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Virksomheden kan anvende WACC som udgangspunkt for fastlæggelsen af en 

diskonteringsfaktor. WACC skal herefter justeres for særlige risici, som er forbundet med de 

forventede pengestrømme. Disse risici kan eksempelvis være specifikke landerisici, valutarisici 

eller prisrisici. Samtidigt skal virksomheden huske, at jf. IAS 36.55 skal pengestrømmene 

opgøres før skat og diskonteres med en før skat sats. Derfor skal WACC ligeledes reguleres for 

skat.   

DA   = markedsværdi af gældsandel 

EK   = markedsværdi af egenkapitalandel 

k d    = lånerenten efter skat 

ke      = ejers afkastkrav  

Ved estimeringen af WACC kræver det stillingtagen til følgende forhold: 

 

Kapitalstruktur (sammensætning af fremmedkapital og egenkapital) 

 

Lånerente efter skat (risiko på gæld) 

 

Ejers afkastkrav (risiko på egenkapital)  

Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen definerer, hvordan selskabets finansieringsstruktur er sammensat af 

henholdsvis fremmedkapital og egenkapital. Jf. IAS 36 appendiks A.19 skal 

diskonteringsfaktoren imidlertid opgøres uafhængigt af virksomhedens aktuelle kapitalstruktur, 

da de fremtidige pengestrømme forventes at fremkomme uafhængigt af, hvordan virksomheden 

har valgt at finansiere transaktionerne. Formålet med nedskrivningstesten er, at måle aktuel 

værdi af goodwill, hvorfor der skal anvendes markedsværdi. Som konsekvens af volatilitet på 

aktiemarkedet er virksomhedens markedsværdi ikke nødvendigvis et udtryk for den reelle 

virksomheds værdi. Derfor tegner markedet et billede af den gennemsnits kapitalstruktur, at 

virksomhederne besidder en høj finansiel gearing. Finansiel gearing er forholdet mellem 

nettorentebærende gæld og egenkapital30. Da aktiekurserne er faldet markant er markedsværdi 

af egenkapitalen faldet tilsvarende. Derfor fremgår det, at virksomheder besidder høj proportion 

af nettorentebærende gæld.  

Derfor er det nødvendigt i denne situation at forholde sig kritisk til den aktuelle kapitalstruktur. 

Kapitalstrukturen bør derfor fastlægges med udgangspunkt i en gruppe af sammenlignelige 

selskaber (peer-group) med en antagelse om, at virksomhedens kapitalstruktur på længere sigt 

vil nærme sig branchens gennemsnits kapitalstruktur31, og ikke ud fra et øjebliksbillede pr. 

31.12.2008.   

                                         

 

30 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 101 
31 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 27 

WACC = DA x kd +EK x ke 
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Anbefalingerne lyder derfor som følge32:   

Lånerenten efter skat (kd)    

k d    = lånerenten efter skat 

r f     = risikofrie rente 

rs       = selskabsspecifikke risikotillæg på gæld 

t      = selskabsskattesats  

Risikofri rente (rf)    

I praksis anvender de fleste virksomheder den effektive rente på 10-årige statsobligationer, 

som estimat for den risikofri rente. Varigheden på 10 år svarer tilnærmelsesvis til de fremtidige 

pengestrømme, som bliver diskonteret, og dermed afspejler den mindste rentepræmie for en 

investering. I bilag 2 ses en historisk udvikling af den 10-årige statsobligation. Konsekvenserne 

af finanskrisen har medført et fald i renten til 3,31% i 2008 i forhold til 4,48% i 2007.    

Anbefalingerne lyder derfor som følge33:    

                                         

 

32 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 27 
33 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 27 

Vi anbefaler, at der ved fast læggelsen af den r isikofire rente tages udgangspunkt i den 

aktuelle rente på et r isikofr it papir, der t ilnærm elsesvis m atcher varighed i de cash flows, 

der skal t ilbagediskonteres. Det vil i de fleste t ilfælde betyde, at en 10-årig eller 30-årig 

statsobligation kan anvendes.  

Det er vores anbefaling, at m an ved est im ering af kapitalst rukturen bør se udover den 

aktuelle finanskrise og fokusere m od det frem t idige kapitalst ruktur niveau under 

hensyntagen t il den forventede frem t idige udvikling i økonom ien generelt . Analysen 

kunne tage udgangspunkt i kapitalst rukturen for peer group før den finansielle kr ise 

baseret på offent lig t ilgængelig data såsom årsregnskaber og Euroinverstor.com

 

Kd = (rf + rs) x (1 

 

t) 
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Risikotillæg på gæld (rs) 

Risikotillæg beskriver, det tillæg, som en investor/långiver kræver for at investere i den 

pågældende virksomhed, med den bestemte risikoprofil i forhold til at investere i risikofri 

aktiver (statsobligation). 

Figur 3.3 viser udviklingen i risikotillæg for en række virksomheder, som kan klassificeres som 

virksomheder med kreditrisikoprofil på A og BB. Virksomhedens risikoprofil på AAA er den 

højeste kreditværdighed, hvilket vil svare til en statslig virksomhed34. En kreditrisikoprofil på A 

og BB er virksomheder, som er kreditværdige og henholdsvis kreditværdige mod sikkerhed, 

hvilket nogenlunde svarer til en generel virksomhedsprofil.  Udviklingen i perioden 2003 til 2007 

viser, at et gennemsnitligt risikotillæg har ligget på henholdsvis 0,7% og 2,2%. Det kan også 

ses ud fra grafen, at risikotillægget er steget markant i oktober 2008. Den høje grad af 

usikkerhed og manglende kendskab til den fremtidige indtjening har skubbet risikotillægget op 

til henholdsvist 2,5% og 4,5%. Dette betyder, at fremmedkapitalfinansieringen er blevet 

væsentligt dyrere for de fleste virksomheder, og investorer kræver et højere tillæg for 

investeringen, da det er blevet mere risikabelt.  

Figur  3 .3 Udviklingen i SPREAD mellem 10-årige stats- og virksomhedsobligationer35 

Set ud fra det historiske perspektiv kan det dog iagttages, at udviklingen i risikotillægget har 

ligget på et forholdsvis stabilt lavt niveau i perioden fra 2002 til slutningen af 2007. 

Spørgsmålet er derfor, hvorvidt det høje risikotillæg i 2008 er udtryk for en permanent ændring 

i risikotillægget, eller blot er en midlertidig stigning, som bliver normaliseret på længere sigt. 

Virksomhederne bør derfor have det generelle billede i tankerne ved estimeringen af 

risikotillægget, da diskonteringsfaktoren skal afspejle den langsigtede udvikling og ikke et 

øjebliksbillede.    

                                         

 

34 http://www.soliditet.dk/Pages/AAASubPage____1287.aspx

 

- samt møde med Asbjørn Nicholas Møerk, FAS Deloitte 
35 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 26 

http://www.soliditet.dk/Pages/AAASubPage____1287.aspx
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Anbefalingerne lyder derfor som følger36:    

Ejer afkastkravet (risiko på egenkapital) (ke)    

k e     = ejer afkastkrav 

r f      = risikofri rente 

 

      = systematisk risiko 

MRP = markedsrisikopræmien (forventet markedsafkast 

 

risikofri rente)  

Ifølge CAPM37 teorien er der sammenhæng mellem den risiko investorer tager ved at investere i 

en given virksomhed og kravet til afkastet, som investorerne forlanger38. CAPM definerer, at der 

er en klar sammenhæng mellem risikoen og kravet til afkast. Jo større risiko, der er forbundet 

med en investering, jo større afkast kræver en investor.   

Estimering af betaværdi ( ) 

Risikoen ved investeringen kan beskrives ved et relativt mål; betaværdien. Betaværdien er et 

udtryk for virksomhedens korrelation til den generelle risiko på markedet.   

En betaværdi på 1 er således udtryk for, at virksomhedens indtjening har en variabilitet, der 

svarer til markedsporteføljen. Er en specifik virksomhed mere følsom end det resterende 

marked, vil betaværdien være over 1, og kravet til afkast vil stige tilsvarende. Værdien af beta 

er ligeledes afhængig af virksomhedens soliditet. Har virksomheden for eksempel en høj 

finansiel gearing, kan det have betydning for vurderingen af risikoen forbundet med en 

investering, og betaværdien bliver således højere.   

Som konsekvens af den finansielle uro på aktiemarkeder og faldende markedsværdi skal man 

udvise en kritisk sans, hvis estimeringen af betaværdien baseres på aktiekurserne.  

Virksomheden skal sikre sig, at estimatet giver et reelt billede af risikoen i den pågældende 

virksomhed, hvorfor der skal vurderes ud fra mere kvantitative data og observationer over en 

længere periode. 
                                         

 

36 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 28 
37 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
38 Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, s. 207 

Det er vores vurdering, at det kan være forsvarligt at arbejde ud fra en antagelse om, at 

der sker gradvis norm alisering af r isikot illægget på gælden. Om vendt bør det også 

forventes, at de norm aliserede r isikot illæg vil være højere end de realiserede r isikot illæg 

for perioden 2003-2007, hvor risikotillæggene var lave som følge af en betydelig likviditet 

i m arkedet og stor r isikovillighed.

 

k e = rf + 

 

x MRP 
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Anbefalingerne lyder derfor som følge39:   

Markedsrisikopræmien (MRP) 

Markedsrisikopræmien er udtryk for det merafkast, som en investor forventer i forhold til en 

investering i en statsobligation med en lang løbetid. Derved er markedsrisikopræmien defineret 

som forskellen mellem forventet markedsafkast og den risikofri rente.  

PricewaterhouseCoopers har siden 1998 foretaget årlige undersøgelser af den anvendte 

markedsrisikopræmie i Danmark. I perioden 2002-2007 kan det konstateres at 

markedsrisikopræmien har ligget forholdsvis stabilt mellem 4,4% til 4,6%.   

Figur  3 .4 : Gennemsnitlig markedsrisikopræmie 1998-200840 

I november 2008 har PricewaterhouseCoopers gennemført en ny undersøgelse af den 

markedsrisikopræmie, som en række aktieanalytikere, investeringsbanker og rådgivere 

anvender. 70% af de 16 respondenter svarede, at de ikke har fundet anledning til at ændre 

markedsrisikopræmien som følge af den finansielle uro. 30% af respondenterne har valgt at 

opjustere deres skøn for markedsrisikopræmien til omkring de 4,7%, som den ligger på i 

gennemsnittet i 2008.    

                                         

 

39 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 28 
40 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 29 

Det anbefales, at anvende historiske t idsserier fem år t ilbage. ( ..) Ved at anvende en 

længere t idsserie sikres, at aktuelle forhold såsom den finansielle kr ise ikke får en 

dom inerende indflydelse på betaest im atet , m en at også andre forhold bliver inddraget .
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Anbefalingerne lyder derfor som følge41:   

3 .2 .3 . Følsomhedsanalyse 

I henhold til IAS 36.134 (f) skal virksomheden udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis en rimelig 

sandsynlig ændring i en af nøgleforudsætningerne, som ledelsen har baseret sin opgørelse af 

genindvindingsværdi på, kunne medføre at den regnskabsmæssige værdi af den 

pengestrømsfrembringende enhed overstiger genindvindingsværdien. Virksomheden skal oplyse 

det beløb, som genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi med, samt 

værdien af nøgleforudsætningen.  

Opgørelsen af kapitalværdien er i stor udstrækning baseret på subjektive skøn over forventede 

fremtidige pengestrømme og markedsmæssige forudsætninger. Konsekvenserne af finanskrisen 

taget i betragtning og usikkerheder ved estimeringen af fremtidige pengestrømme, samt 

diskonteringsfaktoren, antages det for at være relevant, at ledelsen forholder sig kritisk til 

resultatet af nedskrivningstests.    

Anbefalingerne lyder derfor som følger42:     

Følsomhedsanalysen giver en redegørelse for regnskabsmæssige skøn og vurderinger, og 

understøtter de anvendte forudsætninger. Det formodes at give en mere troværdig 

                                         

 

41 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 29 
42 R&R 2008, nr.12, Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen, s. 29 

Det er derfor vigt igt at forholde sig kr it isk t il de anvendte forudsætninger, og relevante 

følsomhedsanalyser bør derfor efter vores opfat telse alt id ledsage 

kapitalværdiberegningen og kan desuden være en forudsætning for at opfylde 

oplysningskravene i IAS 36. (..) 

Med de usikre udsigter for sam fundsøkonom ien, vil følsom hedsanalyser være relevante 

på følgende områder: 

- Udviklingen i det frie cash flow 

- Diskonteringsfaktorens størrelse

 
På baggrund af ovenstående analyse finder vi ikke, at den nuværende udvikling på 

finansielle m arkeder giver anledning t il at ændre m arkedsrisikopræm ien fra det hidt idige 

niveau, men det er klart, at man løbende bør vurdere udviklingen og forholde sig kritisk til 

den anvendte m arkedsrisikopræmie.
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præsentation af virksomhedens økonomiske forhold, og dermed en større pålidelighed af den 

udførte nedskrivningstest.  

3 .3 . Vurdering af genindvindingsværdi og regnskabsværdi 

Nedskrivningstesten foretages ved at sammenholde den regnskabsmæssige værdi af aktivet 

med aktivets genindvindingsværdi. Er genindvindingsværdien lavere end aktivets 

regnskabsmæssige værdi, skal der nedskrives til den lavere genindvindingsværdi. Nedskrivning 

foretages først på goodwill og dernæst forholdsmæssigt på de øvrige aktiver, indtil den 

regnskabsmæssige værdi af den pengestrømbringende enhed er reduceret til 

genindvindingsværdien. Nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.   

3 .4 . Sammenfatning 

IAS 36 omhandler værdiforringelsestest for anlægsaktiver, herunder goodwill. Ifølge IAS 36 skal 

goodwill underkastes værdiforringelsestest mindst en gang årligt eller hvis begivenheder eller 

ændrede forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi ikke er lavere end 

genindvindingsværdien. Som konsekvens af den finansielle uro og stagnationen på markedet, 

kunne det forestilles, at virksomhederne bliver tvunget til at revurdere den bogførte værdi af 

goodwill. Den interne kilde, som stagnerende indtjening og den eksterne kilde, som ændringen i 

de markedsøkonomiske forhold kan medvirke til ændringer i nøgleforudsætningerne og 

resultere i et eventuelt nedskrivningsbehov.  

Da goodwill ikke frembringer selvstændige pengestrømme skal testen for værdiforringelse 

vurderes på relevante CGU er, hvortil de fremtidige pengestrømme kan henføres. Fastlæggelsen 

af CGU er har en betydelig indflydelse på vurderingen af nedskrivningsbehovet. Det må antages, 

at jo færre CGU er jo mindre sandsynlighed for et nedskrivningsbehov. For at undgå denne 

problematik fastlægger IAS 36.80, at pengestrømsfrembringende enheder ikke må overstige 

det mindste niveau, som er virksomhedens segmenter.   

Set i lyset af effekterne af den nuværende økonomiske situation er der især fokus på 

opgørelsen af kapitalværdien.  Estimeringen af diskonteringsfaktoren og vækstraten kan give 

store udfordringer for virksomheder og medføre en stor varians i regnskabspraksis på tværs af 

virksomheder. Derfor har fageksperter udarbejdet en række anbefalinger for virksomhederne, 

som kan fremme en mere ensartet fremgangsmåde for udførelse af nedskrivningstest. 

Målsætningen er, at opretholde pålideligheden i årsrapporten.      



   
Nedskrivningstest 

 
konsekvenser af finanskrisen 

 

Side 33  

Det centrale budskab i anbefalingerne er, at virksomhederne skal udvise en forsigtighed ved 

vurderingen af værdien af goodwill i forbindelse med nedskrivningstest. Budgetterne skal 

afspejle realistiske estimater af de fremtidige pengestrømme under de nuværende forhold. Det 

anbefales, at virksomhederne udvider budgetperioden med mere end 5 år, hvis indtjeningen i år 

5 ikke er udtryk for en normaliseret indtjening. På den måde sikres det, at indregne effekterne 

af finanskrisen i den kortsigtede budgetperiode.   

Ved estimeringen af de langsigtede pengestrømme skal fastlæggelsen af vækstraten i 

terminalværdi, samt diskonteringsfaktoren tage udgangspunkt i den langsigtede udvikling. 

Disse faktorer skal afspejle en reel vækst ude i fremtiden og ikke påvirkes markant af de 

nuværende forhold. Vurderingen skal ske med en antagelse om normaliserede forhold på lang 

sigt og baseres på et mere generelt og historisk grundlag, i stedet for et øjebliksbillede for en 

enkel virksomhed.  
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44 ..  AAnn aa llyy ssee mm ooddee ll  

I de foregående kapitler er der blevet introduceret de grundlæggende kvalitetskrav til 

årsrapporten. Samtidig er der blevet gennemgået de regnskabsmæssige krav jf. IAS 36, samt 

aktuelle anbefalinger omhandlende udførsel af nedskrivningstests under finanskrisen. I dette 

kapitel introduceres oplysningskravene til nedskrivningstests, som virksomheder ligeledes skal 

overholde jf. IAS 36. Oplysningskravene er med til at opbygge en kvalitativ årsrapport. Derfor 

er det en vigtig sammenkobling for analysen af hovedproblemstillingen.  

Afslutningsvis i dette kapitel ønskes udarbejdet en analysemodel, som indarbejder alle 

relevante aspekter fra den regnskabsmæssige del, anbefalingerne samt oplysningskrav. 

Formålet med analysemodellen er at danne grundlag for en struktureret og ensartet 

gennemgang og analyse af nedskrivningstests.   

4 .1 . Oplysninger om nedskrivningstest 

I henhold til IAS 1 skal virksomheden oplyse regnskabspraksis, der er anvendt ved udarbejdelse 

af årsrapporten og anden anvendt regnskabspraksis, der er relevant for regnskabsbrugerens 

forståelse. I forbindelse med nedskrivningstesten af goodwill skal der gives en række 

oplysninger om foretagne nedskrivninger. Der skal oplyses nedskrivningsbeløb, samt 

omstændigheder, som har forårsaget en nedskrivning (IAS 36.130).  

I modsætning til årsregnskabsloven kræver de internationale regnskabsstandarder ikke, at 

årsrapporten indeholder en ledelsesberetning. I ledelsesberetningen skal væsentlige forhold, 

som har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens økonomiske aktiviteter, omtales. IAS 

1 presentation of finansiel statements indeholder dog anbefalinger omkring supplerende 

oplysninger til årsrapporten, som forklarer hovedfaktorerne i virksomhedens indtjening og 

finansielle stilling, samt hvilke usikkerhedsfaktorer der påvirker virksomheden43. Disse 

supplerende oplysninger er vigtige for en grundig forståelse af virksomheden og ledelsens 

vurderinger i forhold til den udførte nedskrivningstest.       

4 .1 .1 . Fastlæggelse af pengestrømsfrembringende enheder 

Knytter nedskrivningen sig til én eller flere CGU er, skal disse CGU er beskrives jf. IAS 36.130 

(d). Det skal herunder anføres, hvilket operativt segment de tilhører, eksempelvis 

produktsegment, forretningsområde eller geografisk segment. Endvidere skal der oplyses om 

eventuelle ændringer i sammensætningen af virksomhedens CGU er siden seneste 

nedskrivningsvurdering og begrundelse for disse ændringer.   

                                         

 

43 PWC regnskabshåndbogen 2009, s. 53 
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I henhold til IAS 36.134 (a) skal den regnskabsmæssige værdi af goodwill for væsentlige 

CGU er oplyses.  

4 .1 .2 . Estimering af fremtidige pengestrømme 

Ifølge IAS 36.134 (c) skal en virksomhed give oplysninger om, hvorvidt genindvindingsværdien 

er fastsat ud fra nettosalgsværdien eller kapitalværdien. Såfremt genindvindingsværdien er 

baseret på kapitalværdien skal der foreligge en redegørelse for parametre, som er anvendt i 

opgørelsen. Oplysningerne om opgørelsesmetodikken skal gives uanset om nedskrivningen er 

foretagen i året eller ej og omfatter blandt andet:  

Længden af budgetperioden 

Perioden som ledelsen har fremskrevet pengestrømme over, baseret på godkendte budgetter. 

Hvis fremskrivningen af budgetterne er ud over 5 år, forklares hvorfor det er relevant.   

Vækst rate i terminalperioden 

Vækstraten, som er anvendt til at ekstrapolere pengestrømme ud over de seneste budgetter, 

samt argumentation for anvendelse af en vækstrate, der overstiger den gennemsnitlige 

vækstrate for produkter, markeder eller lande, som selskabet opererer i.  

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Diskonteringssatsen anvendt til at tilbagediskontere de estimerede fremtidige pengestrømme.  

I henhold til IAS36.134 (d) skal virksomheden forklare forudsætningerne og give en beskrivelse 

af de nøgleantagelser, som ledelsen har baseret deres estimering af de fremtidige 

pengestrømme på. Nøgleantagelser er de antagelser, som enheds genindvindingsværdi er mest 

følsom overfor. Ledelsen skal endvidere redegøre for tilgangen til fastlæggelse af værdierne 

tilknyttet de enkelte nøgleantagelser, hvad enten disse nøgleantagelser reflekterer tidligere 

erfaringer eller er baseret på eksterne informationer, eller hvorfor de afviger fra tidligere 

erfaringer eller eksterne informationer.   

4 .1 .3 . Følsomhedsanalyse 

I henhold til IAS 36.134 (f) skal virksomheden udarbejde en følsomhedsanalyse, såfremt en 

rimelig sandsynlig ændring i en nøgleforudsætning kan medføre et nedskrivningsbehov. I så 

fald skal der oplyses om det beløb, som genindvindingsværdien overstiger den 

regnskabsmæssige værdi med, størrelsen af nøgleforudsætningen, som ledelsen har anvendt 

ved opgørelsen, samt hvor meget størrelsen af nøgleforudsætningen skal ændre sig, for at 

genindvindingsværdien svarer til den regnskabsmæssige værdi.      
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4 .2 .  Analyse af delårsrapporter 2009 

For at kunne foretage en begrundet analyse af problemstillingen, ønskes en gennemgang af 

delårsrapporter aflagt efter udarbejdelsen af årsrapporten. Formålet er at undersøge hvorvidt 

de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har baseret nedskrivningstesten på i forbindelse med 

årsafslutningen er ændret, og hvorvidt dette kan pege på en fejlagtig vurdering i årsrapporten 

for 2008.  

Af IAS 36.90 fremgår, at værdiforringelse af goodwill skal testes årligt og på øvrige tidspunkter, 

når der er en indikation på et nedskrivningsbehov. Såfremt der er indikationer på 

værdiforringelse skal goodwill imidlertid testes for nedskrivning på samme måde, som ved 

aflæggelse af årsrapporten. I praksis medfører det, at der skal gives samme oplysninger, som 

hvis nedskrivningen indregnes i en årsrapport, som anført ovenfor.  

4 .3 . Sammenfatning 

Ovenstående områder som er blevet præsenteret i kapitel 2, 3 og 4 kan summeres til 

nedenstående model44. Modellen danner grundlag for en analyse af hver af de fire udvalgte 

virksomheder, hvor der ønskes en analyse af hvorvidt nedskrivningstests er udført i 

overensstemmelse med IAS 36 regelsæt, samt aktuelle anbefalinger fra fageksperter, og 

endvidere i hvilken grad de udførte nedskrivningstests overholder de generelle kvalitative krav 

til årsrapporten. De kvalitative krav er implicit i analysen, da overholdelse af de 

regnskabsmæssige krav jf. IAS 36 sikrer et retvisende billede af den udførte nedskrivningstest. 

Overholdelse af anbefalingerne supplerer ligeledes med de kvalitative egenskaber til de udførte 

nedskrivningstests.   

                                         

 

44 Kilde: egen tilvirkning 
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Oplysninger om nedskrivningstest Reference 

Ledelsesberetningen er ikke et krav jf. de internationale regnskabsregler, men virksomhederne 
forventes at give supplerende oplysninger, som forklarer hovedfaktorerne i virksomhedens indtjening 
og finansielle stilling, samt hvilke usikkerhedsfaktorer, der påvirker virksomheden.   

I relation til goodwill og nedskrivningstest vil det være relevant at nævne, hvordan virksomheden har 
håndteret den nuværende finanskrise, og hvilke effekter denne har medført.  

Virksomheden skal oplyse om anvendt regnskabspraksis, der er anvendt ved udarbejdelse af 
årsrapporten og anden anvendt regnskabspraksis, der er relevant for forståelsen af årsrapporten.   

I relation til goodwill og nedskrivningstest vil det være relevant at nævne, hvilke overvejelser 
ledelsen har gjort sig i forbindelse med udarbejdelse af nedskrivningstest, samt hvilke risici ved 
nedskrivningstesten, der kan være tale om.   

IAS 1       

IAS 1 

Forudsætninger 

 

behandles ikke som et separat afsnit, men indgår i analysen under de 
relevante punkter 

Reference 

Virksomheden skal i forbindelse med værdiforringelsestest oplyse om forudsætninger: 

 

en beskrivelse af hver nøgleforudsætning, som ledelsen har baseret deres prognoser af de 
fremtidige pengestrømme prognoser på. Nøgleforudsætninger er de antagelser, som 
enhedens genindvindingsværdi er mest følsomme overfor. 

 

en beskrivelse af ledelsens tilgang til fastsættelsen af værdierne tilknyttet de enkelte 
nøgleforudsætninger, hvad enten disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller er baseret 
på eksterne informationskilder, eller hvorfor de afviger sig fra tidligere erfaringer eller 
eksterne informationskilder.  

I relation til goodwill og nedskrivningstest vil det være relevant her at nævne effekten af den 
økonomiske recession og dennes effekt på nøgleforudsætninger. Samtidigt er det interessant at 
nævne, hvilke forudsætninger om fremtiden ledelsen baseret deres prognoser af de fremtidige 
pengestrømme prognoser på.  

IAS 36.134 

e 1-2 og e 1-2 

Fastlæggelse af pengestrømsfrembringende enheder Reference 

Virksomhedens pengestrømsfrembringende enheder må ikke overstige det mindste niveau, som er 
defineret som virksomhedens segmenter. IAS 36.6 definerer pengestrømsfrembringende enheder 
eller cash generating units (CGU), som den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer 
pengestrømme til virksomheden, som i al væsentlighed er uafhængige af pengestrømme fra andre 
aktiver eller gruppe af aktiver.  

Virksomheder skal give beskrivelse om hver pengestrømsfrembringende enhed, hvor den 
regnskabsmæssige værdi af goodwill er allokeret til, samt den regnskabsmæssige værdi af goodwill.  

Ved opgørelsen af pengestrømme må der ikke tages hensyn til fremtidige forventede forbedringer 
eller omstruktureringer, som kan have effekt på pengestrømmene. Fremtidige pengestrømme som 
resultat af ikke gennemførte tiltag må ikke indgå i estimatet. 

IAS 36.80      

IAS 36.134 a 
IAS 36.130 d 

IAS 36.44 

Længden af budgetperioden Reference 

Ved måling af kapitalværdi skal virksomheden basere pengestrømsprognoser på de seneste 
finansielle budgetter godkendt af ledelsen. Disse budgetter skal dække en periode på højst 5 år, 
medmindre en længere periode kan være berettiget.  

En 5-årig budgetperiode kan være for kort til at nå en normaliseret indtjening i terminalperioden, 
hvilket kan gøre det nødvendigt at anvende en længere budgetperiode.  

Virksomheden skal oplyse den periode, som ledelsen har budgetteret de forventede pengestrømme 
på. Hvis en budgetperiode er på mere end fem år, skal virksomheden forklare hvorfor det er relevant.  

Virksomheden skal udarbejde realistiske estimater af pengestrømme under nuværende 
markedsforhold.  

IAS 36.33 (b)    

Anbefaling   

IAS 36.134 
(d 3)  

Anbefaling 
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Vækstrate i terminalperioden Reference 

Vækstraten skal baseres på de langsigtede vækstforventninger. Baseret på de seneste estimater må 
det forventes, at væksten i terminalperioden sættes til 1-3% afhængig af den pågældende 
virksomhed og industri.  

Virksomheden skal oplyse den vækstrate, der anvendes til at ekstrapolere pengestrømme i 
terminalperioden, samt begrundelse for at anvende en vækstrate, der overstiger den langsigtede 
gennemsnitlige vækstrate for de produkter, brancher eller land, hvor virksomheden opererer i.  

Anbefaling    

IAS 36.134  
(d 4) 

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor Reference 

Diskonteringsfaktoren skal være en før skat sats, der afspejler specifikke risici for det pågældende 
aktiv. Diskonteringssatsen skal ikke afspejle risici, som allerede er afspejlet i de fremtidige 
pengestrømme, herunder vækstraten.  

Kapitalværdien af de estimerede fremtidige pengestrømme skal ikke indeholde skat.  

Virksomheden skal oplyse den diskonteringssats anvendt til at diskontere estimerede fremtidige 
pengestrømme.   

Fastsættelsen af diskonteringsfaktor kan tage udgangspunkt i WACC værdien. På grund af uro på 
kapitalmarkederne er usikkerheden ved bestemmelse af WACC større end normalt, hvorfor følgende 
parametre skal overvejes:  

Fastlæggelsen af kapitalstrukturen bør tage udgangspunkt i en gruppe af sammenlignelige selskaber 
og baseres på den fremtidige generelle struktur med forudsætning om normalisering af 
kapitalmarkeder på langsigt.  

Lånerenten bør baseres på den risikofri rente, som kan tage udgangspunkt i rente på en 10-årig 
statsobligation. Risikotillægget bør fastlægges med forudsætning om normaliserede risikotillæg, dog 
muligvis lidt højere end det historiske niveau for risikotillægget.  

Ejerafkastkravet bør baseres på betaværdi for en gruppe af sammenlignelige selskaber og på 
baggrund af observationer over en længere periode. Betaestimatet bør ikke være dominant påvirket 
af finanskrisen.   

Risikopræmien er som udgangspunkt uændret trods af den finansielle krise og ligger typisk på 4-5%.  

IAS 36.55-57 
IAS 36.134 

(d 5)  

IAS 36.50  

IAS 36.134    

IAS 36.134    

Anbefaling  

Anbefaling    

Anbefaling   

Anbefaling 

Følsomhedsanalyse Reference 

Virksomheden skal udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis en rimelig sandsynlig ændring i en af 
nøgleforudsætningerne, som ledelsen har baseret sin opgørelse af genindvindingsværdi på, kunne 
medføre at den regnskabsmæssige værdi af den pengestrømsfrembringende enhed overstiger 
genindvindingsværdien. Virksomheden skal oplyse det beløb, som genindvindingsværdien overstiger 
den regnskabsmæssige værdi med, samt værdien af nøgleforudsætningen.  

I relation til den nuværende finanskrise kunne det være relevant at forholde sig kritisk til 
nedskrivningstesten og udarbejde en følsomhedsanalyse, hvor følgende parametre blive revurderet: 

 

Diskonteringsfaktor 

 

Den fremtidige indtjening 

 

Vækst  

IAS 36.134 (f)    

Anbefaling 

Analyse af delårsrapporter 2009 Reference 

Værdien af goodwill skal testes mindst årligt eller når der foreligger en indikation på et 
nedskrivningsbehov.   

I relation til den stadig eksisterende finanskrise og de udførte nedskrivningstests i de seneste 
årsrapporter, er det interessant at se, hvorvidt eventuelle ændringer i nøgleforudsætningerne er 
blevet aktuelle i den efterfølgende periode.   

IAS 36.90 
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5 .1 . Kort introduktion til G4S plc 

G4S plc er verdens største sikkerhedsvirksomhed med omkring 500.000 ansatte fordelt på mere 

end 100 lande45. Virksomheden blev dannet i 2004 ved fusionen mellem Securicor plc og Group 

4 Falck A/S's sikkerhedsforretning. G4S er noteret på London Stock Exchange med en sekundær 

notering på Københavns Fondsbørs. Den konsoliderede årsrapport for G4S plc er aflagt efter 

IFRS reglerne.  

G4S koncernen hovedforretningssegmenter er46: 

 

80% sikkerhedsservice, herunder risiko rådgivning, sikringsprodukter samt outsourcing 

af sikkerhedstjenester 

 

20% værdihåndteringsservice, herunder transport af kontanter, drift og vedligehold af 

minibanker samt administration af kontantstrømme.  

G4S koncernen opererer på tre geografiske hovedmarkeder: 

 

54% af omsætningen i Europa 

 

22% af omsætningen i Nordamerika 

 

24% af omsætningen på nye markeder 

 

Asien, Mellemøsten, Afrika, Latin Amerika  

5 .2 . Oplysninger om nedskrivningstest  

G4S kom ud af 2008 med særdeles gode resultater. Omsætningen steg væsentligt til £5.942,9 

mio. i forhold til £4.868,4 mio. i 2007. Den organiske vækst i samme periode steg til 9,5%.   

Ledelsen i G4S giver en kort beskrivelse af finanskrisens påvirkning på virksomhedens 

forretning.  Ledelsen anfører, at G4S er elastisk i forhold til den økonomiske recession. En stor 

andel af G4S forretning er baseret på lange kontrakter og mange af kunderne er placeret i den 

offentlige sektor. Generelt har G4S en meget bred portefølje over hele verden, hvilket er med til 

at stabilisere koncernens samlede indtjening og diversificere risikoen for afhængighed af et 

enkelt lands økonomi.  

Endvidere var år 2008 præget af en række betydningsfulde akkvisitioner47: 

 

Global Solutions Group (GSL), en international leder i levering af kritiske primære og 

støttetjenester inden for den offentlige sektor.  

 

Armorgroup, en førende leverandør af defensive og beskyttende tjenester til de nationale 

regeringer og internationale freds- og sikkerhedsinstitutioner, som er aktive i farlige 

miljøer.  

                                         

 

45 www.g4s.com 
46 G4S Årsrapport 2008, Financial Performance, s. 2 
47 G4S Årsrapport 2008, Financial Performance, s. 1 

http://www.g4s.com
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Ronco Consulting Corporation, en af verdens største humanitære og kommercielle 

mineaktioner, militære tjenester og sikkerhedsfirmaer.   

Pr. 31. december 2008 udgjorde G4Ss samlede aktiver £5.576,7 mio. mod £3.685,6 mio. i 

2007, mens goodwill udgjorde £2.060,4 mio. mod £1.331,3 mio. i 2007. Den forholdsmæssige 

fordeling af goodwill pr. 31. december 2008, udgør 37% i forhold til den totale aktivmasse og 

140% i forhold til den totale egenkapital, jf. beregninger i bilag 1. Dette karakteriserer G4S 

koncernen, som en meget ekspanderende virksomhed, hvor værdiansættelsen af goodwill 

spiller en væsentlig rolle. Ved en væsentlig værdiforringelse af goodwill kan det have alvorlig 

konsekvens for G4S og dens egenkapital, da nedskrivningen skal indregnes i 

resultatopgørelsen.  

G4S oplyser i årsrapporten, at in applying the group s m odel, no im pairment has been 

ident ified and recognised in any of the group s CGUs for the year ended 31 Decem ber 2008 or 

for the year ended 31 Decem ber 2007 .   

De generelle oplysningskrav må konkluderes for at være i tråd med kravene jf. IAS 1, samt IAS 

36.130. G4S præsenterer regnskabslæseren for de væsentlige begivenheder i løbet af året, 

samt redegør for konsekvenserne af finanskrisen, som har påvirket virksomhedens finansielle 

stilling. Dette giver en god introduktion til virksomheden og dens position under den nuværende 

finanskrise. G4S giver dog ingen konkrete oplysninger om, hvordan ledelsen har håndteret 

konsekvenserne af finanskrisen ved udførelsen af nedskrivningstest, hvilket vurderes for at 

være relevant for analysen. Derfor vurderes det, at de kvalitative krav kun i nogen grad er 

opfyldt.  

5 .2 .1 . Fastlæggelse af pengestrømsfrembringende enheder 

G4S har identificeret CGU er, hvortil goodwill kan knyttes på landeniveauer, herunder centrale 

forretningsområder.48 G4S to hovedforretningsområder er sikkerhedsservice og 

værdihåndteringsservice jf. note 6 i årsrapporten. Ved allokering af goodwill anvender G4S en 

yderligere fordeling, således at sikkerhedsservice er underopdelt i manned og justice service.  

Det kan derfor konkluderes, at G4S har allokeret goodwill på CGU er jf. IAS 36.80 og på et 

mere detaljeret niveau end standarden kræver som minimum.   

I overensstemmelse med IAS 36.134 oplyser virksomheden væsentlige CGU er og den 

regnskabsmæssige værdi af goodwill, se figur 5.1 nedenunder.  

                                         

 

48 G4S Årsrapport 2008, note 19, s.74 
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Figur  5 .1 G4S Årsrapporten, note 19 

Det fremgår ikke af noten hvilket kriterium, der ligger bag vurderingen af væsentligheden. Det 

er oplyst, at al goodwill er allokeret, derfor antages det, at der i gruppen other indgår resten 

af de identificerede CGU er, der alle er testet på individuel basis. Jf. IAS 36.134 skal 

virksomheden give oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er betydelig i 

forhold til virksomhedens samlede værdi af goodwill. Goodwill posten other

 

udgør 36% af den 

samlede goodwill. Det er en betydelig andel. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

oplysningerne om de identificerede CGU er er tilstrækkelige. Man kunne forestille sig, at 

regnskabsbrugeren har en interesse i at vide, hvilke CGU er, der danner goodwill, som udgør en 

så stor andel, og dermed har en væsentlig betydning for nedskrivningstesten.   

Det som umiddelbart falder i øjnene er, at akkvisitionen af GSL fremgår som en selvstændig 

CGU. Jf. IAS 36.80 skal goodwill allokeret til de eksisterende CGU er. Hvis G4S har ændret 

sammensætningen af CGU er bør der foreligger en redegørelse herom. Dette ses umiddelbart 

ikke ud af noten, hvorfor det anses for at være mangelfuldt.  

Fastlæggelsen af CGU er på lande niveau med en yderligere fordeling på centrale 

forretningsområder giver en god indikation af den specifikke markedsprofil på det enkelte CGU. 

Det må forventes, at fremtidige pengestrømme er forskellige afhængig af, hvilket marked og 

hvilket forretningsområde, der er tale om. Derfor er der også relevant at observere disse 

separat. Generelt kan det konkluderes, at G4S har identificeret CGU er som præsenterer et klart 

billede af allokeringen af goodwill. Den udførlige allokering af goodwill vurderes at give 

regnskabsbrugeren relevant og fuldstændig information og giver samtidig mulighed for at 

regnskabsbrugeren selv kan foretage egen vurdering af værdiforringelsen af goodwill. Det 

vurderes derfor, at en detaljeret fastlæggelse af CGU er bidrager med en høj grad af kvalitativ 

information for en regnskabsbruger.    
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5 .2 .2 . Estimering af fremtidige pengestrømme 

G4S oplyser i årsrapporten i note 19, at genindvindingsværdien opgøres som den 

tilbagediskonterede værdi af den forventede fremtidige pengestrøm.    

Længden af budgetperioden 

The five year cash flow forecasts are based on the budget for the following year (year one) and 

the business plans for years two and three, the results of which are reviewed by the board, and 

project ions for years four and five, all of which reflect past experience as well as future 

expected market trends49.

  

Ud fra ovenstående oplysninger kan det fastslås, at G4S har afdækket de grundlæggende 

oplysningskrav til nedskrivningstest på fire linjer. Der er her omtalt ledelsens tilgang til 

fastsættelsen af værdierne tilknyttet de enkelte nøgleforudsætninger, den anvendte periode, 

som ledelsen har budgetteret de forventede pengestrømme på, samt at 

pengestrømsprognoserne er baseret på de godkendte budgetter. Det kan derfor konkluderes, at 

oplysningskravet som udgangspunkt er opfyldt i henhold til IAS 36. De kvalitative krav er 

derimod svære at bedømme, da oplysningerne er meget begrænsede og kun i nogen grad 

bidrager med væsentlig information for en regnskabsbruger.   

Det er oplyst, at G4S budgetterer pengestrømme på følgende måder: det første år er baseret på 

et budget, efterfølgende 2 år er baseret på forretningsplaner og de sidste 2 år bliver 

fremskrevet med en faktor. Det vil sige en samlet budgetperiode på 5 år, hvilket er i 

overensstemmelse med standarden. G4S oplyser, at vækstraten, som bruges til fremskrivning 

af fremtidige pengestrømme i budgetperiode 4 og 5, bliver bestemt ud fra en vurdering af 

vækstraten i år 3. Ligger vækstraten i år 3 højere end den forventede langsigtede vækst, bliver 

vækstraten gradvist reduceret i budgetperioderne 4 og 5, for at opnå en vækst, som svarer til 

den forventede langsigtede økonomiske vækst. Dette betyder, at G4S tilpasser vækstniveauet i 

budgetperioderne 4 og 5 til et niveau, som svarer til den langsigtede vækst og dermed 

eliminerer udsvingene i indtjeningen i periode 4 og 5.   

Problematikken ved denne fremskrivning er, hvis virksomheden har en høj vækst bliver de 

fremtidige pengestrømme ikke estimeret så præcist som muligt. Hvis væksten i periode 4 og 5 

fortsætter med at stige, bliver denne vækst ikke reflekteret i størrelsen af de fremtidige 

pengestrømme, eftersom man vælger at reducere vækstraten for at komme tæt på den 

langsigtede vækst. Figur 5.2 illustrerer fremgangsmåden. Hvis man derimod estimerer 

pengestrømme med den reelle vækst i periode 4 og 5 vil væksten i år 5 ligger på et væsentlig 

højere niveau end den langsigtede vækst. En høj vækst resulterer i en høj binding i varelager 

og debitorer. Derfor vil det være forkert at starte terminalperioden på dette niveau. Det vil 

                                         

 

49 G4S Årsrapport 2008, note 19, s.74 
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derfor være nødvendigt for virksomheden at udvide budgetperioden indtil eksempelvis år 9, 

således at væksten er normaliseret, og der er sammenhæng mellem driften og pengebinding i 

aktiverne. Dette betyder, at for en virksomhed med anormal vækst skal budgetperioden 

udvides indtil væksten er kommet på niveau med den langsigtede vækstforventning.  

Figur  5 .2 Fremgangsmåde for fremskrivning i G4S50 

I praksis kan det være vanskeligt at estimere fremtidige pengestrømme over en længere 

periode, da sandsynligheden for at realisere de estimerede pengestrømme kan være for 

usikker. Derfor er G4S fremskrivningsmetode en afvejning af på den ene side det forhold, at 

langsigtet vækst ikke kan overstige den forventede langsigtede vækst på markedet og på den 

anden side usikkerheden forbundet med pengestrømmene længere ude i fremtiden. Der er intet 

oplyst i årsrapporten om, at G4S forventer en høj vækst i budgetperioden eller hvilke 

vækstfaktorer, der er anvendt i budgetperioden. Det er derfor ikke muligt, at sige at G4S 

bevidst underestimerer de fremtidige pengestrømme i budgetperioden.  

Det kan derfor konkluderes, at G4S har estimeret de fremtidige pengestrømme i tråd med 

reglerne jf. IAS 36. I tilfælde af et højt vækstpotentiale i budgetperioden kan det være relevant 

for G4S at fravige den nuværende fremskrivningsmetode. På den måde vil estimeringen af de 

fremtidige pengestrømme blive vist mere præcist. Ud fra aktieanalysen foretaget af LD Markets 

og Jyske bank er der ikke nogen tegn på, at væksten i G4S forventes at være anormal i 

budgetperioden 4 og 5, hvorfor de estimerede pengestrømme ikke vurderes at give nogle 

usikkerheder. Det kan derfor konkluderes, at der er rimelig pålidelighed i den valgte længde af 

budgetperioden, samt estimeringen af de fremtidige pengestrømme. Derfor vurderes de 

kvalitative krav til at være opfyldt.    

Vækstrate i terminalperioden 

G4S præsenterer oplysningerne meget kortfattet og anviser, at pengestrømme ud over den 

femårige budgetperiode fremskrives med en vækstrate, som ligger på niveau med den 

forventede langsigtede vækst for det marked, hvor den pågældende CGU opererer. Samtidigt 

                                         

 

50 Egen tilvirkning 
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præsenteres vækstraterne for de væsentligste CGU er i et skema, figur 5.1. Oplysningskrav jf. 

IAS 36.134 (d) er således opfyldt.      

Jævnfør anbefalingerne tilrådes det, at væksten i terminalperioden fastlægges med 

udgangspunkt i de langsigtede vækstforventninger, hvilket vil sige på et niveau med den real 

BNP vækst og inflation for den pågældende virksomhed og industri. G4S oplyser, at vækstraten 

for de forskellige grupper af CGU er varierer mellem 0% til 20%51. Den forventede vækst for de 

væsentlige CGU er ligger på henholdsvis 5,3% og 5,0% på UK markedet og US markedet. Disse 

vækstrater lyder som udgangspunkt meget høje i sammenligningen med anbefalingerne. 

Oplysningerne i årsrapporten er dog meget begrænsede og fastslår blot, at vækstraten ligger på 

niveau med den forventede langsigtede vækst.   

Allokering af goodwill på landeniveauer giver mulighed for at foretage en vurdering af niveauet 

for vækstraten med udgangspunkt i den langsigtede vækstforventning i de respektive lande. 

Ifølge prognosen udarbejdet af The Economist Intelligence Unit, november 2009 bilag 4 

forventes totalvæksten i UK at ligge på 5,7% (real BNP vækst 2,0% plus inflation 3,7%). 

Historisk har gennemsnittet for de sidste 5 år ligget på 5,6% (real BNP vækst 2,4%, inflation 

3,2%). Disse observationer underbygger hovedbetragtningen i G4S forudsætninger om 

væksten på 5,3% på markedet i UK. Den samme vurdering kan foretages for markedet i USA, 

bilag 5. USA s prognose meddeler en forventet vækst på 5,1% (real BNP vækst 2,3% plus 

inflation 2,8%). Den gennemsnitlige udvikling i real BNP en gennem de sidste 5 år har ligget på 

en total vækst på 5,6% (2,4% plus 3,2%). På baggrund af fremtidige udsigter og de historiske 

observationer kan det således konkluderes, at G4S har fastlagt vækstrater som ligger på et 

realistisk niveau, som svarer til den langsigtede vækst på de pågældende markeder.   

Det som umiddelbart falder i øjnene er, at G4S har opjusteret vækstraten i 2008 fra 4,4% og 

3% til henholdsvis 5,3% og 5%. Den aktuelle globale recession taget i betragtning, vurderes 

det for at være nærliggende at give en redegørelse for forudsætningerne, som har forårsaget en 

opjustering i vækstraten. Det fremgår ikke i årsrapporten, hvorvidt disse risici er indregnet i de 

estimerede pengestrømme. Hvis dette er tilfældet kan det være årsagen til, at vækstraten 

tilsvarende er blevet højere. G4S oplever en stor vækst på de nye markeder52, som ligger uden 

for Europa og Nordamerika. Man kunne forestilles sig at væksten på disse markeder kan 

estimeres højt. Markederne i UK og USA er modne markeder, hvorfor en vækst opjustering 

kræver en forklaring. Jævnfør interviewet med aktieanalytiker Lars Corell Salomon fra LD Invest 

Markets er vækstraterne temmelig højt sat, og der er ingen umiddelbart konkrete årsager der 

retfærdiggør en opjustering.  

 

                                         

 

51 G4S Årsrapport 2008, note 19, s.74 
52 www.børsen.dk
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Ud fra det ovenstående kan det konkluderes, at estimaterne ligger på niveau med den 

langsigtede vækst, og er i overensstemmelse med IAS 36.134 (d4), samt anbefalingerne. Dog 

vurderes niveauet på 5,3% og 5% for at være højt sat, og giver ikke meget margen for 

usikkerhed i estimeringen. Udmeldingerne om forudsætningerne er sparsomme i årsrapporten, 

hvorfor det vurderes, at de kvalitative krav kun til dels er opfyldt. Oplysningerne i årsrapporten 

giver ikke en redegørelse for finanskrisen, og de efterlader regnskabslæseren med tvivl om, 

hvorvidt informationen er pålidelig og om de risici afledt af den nuværende økonomiske 

situation er afspejlet i de anvendte forudsætninger.   

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

G4S oplyser følgende om de anvendte diskonteringsrenter: 

Future cash flows are discounted at a pre- tax, weighted average cost of capital which for the 

group is 11,4% (2007: 11,3% ). ( ) The group rate is adjusted where appropriate to reflect the 

different financial risks in each country in which the CGUs operate .  

G4S anvender diskonteringsfaktoren for hele koncernen som svarer til en før skat WACC på 

11,4%. G4S oplyser endvidere, at diskonteringsfaktoren afspejler de specifikke risici i de 

respektive lande i tilknytning til den respektive CGU. Derfor varierer diskonteringsfaktoren vidt 

afhængig af markedet eksempelvis mellem 7,7% i Singapore til 71,7% i Madagaskar53. Figur 

5.1 viser diskonteringsfaktorerne for de væsentligste CGU er. Her varierer diskonteringsfaktoren 

fra 10,1% til 14,3%.  

Det er ikke oplyst, hvorledes virksomheden har regnet sig frem til de forskellige 

diskonteringsfaktorer, hvilket heller ikke er et krav jf. IAS 36. Dette gør det derfor svært at 

analysere de enkelte faktorer i en diskonteringsfaktor. Derfor bliver eksterne aktieanalyser 

inddraget i det næste afsnit, med det formål at vurdere størrelsen af diskonteringsfaktoren.  

Det fremgår af IAS 36.50, at kapitalværdien af de estimerede fremtidige pengestrømme ikke 

skal indeholde skat, hvilket indebærer, at værdien skal opgøres på baggrund af en før-skat 

WACC og før-skat pengestrømme. WACC er en efter skat sats, jævnfør formlen som blev 

gennemgået i kapitel 3.2.2. Analytikerne anvender WACC efter skat. For at kunne foretage en 

vurdering af størrelsen af WACC i forhold til den WACC analytikerne anvender, skal der 

foretages en skattekorrektion. For at kunne foretage beregningen korrekt skal skatten 

indregnes i estimat af pengestrømmene, og det kræver en modelunderstøttelse, hvorfor der i 

denne afhandling anvendes blot en approksimations metode for analysen af WACC.     

                                         

 

53 G4S Årsrapport 2008, note 19, s. 74 
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Man kan finde en approksimeret værdi af WACC efter skat som:    

Skatteeffekten vil ikke blive behandlet yderligere, da dette ikke har nogen væsentlig betydning 

for konklusionen af dette kapitel. Her ønskes blot en undersøgelse af niveauet for den valgte 

diskonteringsfaktor. Derfor analyseres blot et vejledende niveau.   

Der foreligger ingen oplysninger i noten om, hvilken skattesats G4S opererer med. Derfor 

antages det, at gennemsnitsskatteprocenten ligger på 30%54, hvilket medfører en WACC efter 

skat på 8,0% (11,4 x (1-0,30) jævnfør den ovenstående formel. Med udgangspunkt i en 

aktieanalyse foretaget af Jyske bank kan det konstateres, at der bliver anvendt en WACC på 

8,1%55. Aktieanalytikere fra Danske Bank opererer med en sats på 7,5%56. Disse observationer 

medfører en konklusion om, at G4S anvender en realistisk diskonteringsfaktor, som 

understøttes af eksterne aktieanalytikere. Oplysningskravene er opfyldt jf. IAS 36. Der kunne 

dog ønskes en yderligere redegørelse for de forudsætninger, som har ligget for de mindre 

(other) CGU er, hvor diskonteringsfaktoren spænder vidt. Som nævnt tidligere udgør denne 

gruppe 36% af den samlede goodwill. Det vurderes at være relevant information for en 

regnskabsbruger, således at han/hun kan få et helhedsbillede af goodwill.   

5 .2 .3 . Følsomhedsanalyse 

I henhold til IAS 36.134 (f) er det et krav, at der skal gives følsomhedsoplysninger, hvis en 

rimelig sandsynlig ændring i hovedforudsætningerne kan medføre et nedskrivningsbehov. I note 

19 præciserer ledelsen, that there is current ly no reasonably possible change in the underlying 

factors used in the impairment model which would lead to a material impairment of goodwill57.

  

I tråd med anbefalingerne redegør G4S for følsomheden af nedskrivningstest overfor 

ændringerne i nøgleforudsætningerne. Stigningen i diskonteringsfaktoren på 1% fra 11,4% til 

12,4% og tilsvarende stigning for samtlige lande vil medføre et nedskrivningsbehov på £15 mio. 

for hele koncernen, uden at dette vil påvirke de væsentlige CGU er, som vist i figur 5.1. En 

essentiel stigning på 3% i diskonteringsfaktoren for de respektive lande vil betyde et 

nedskrivningsbehov for £125 mio. for hele koncernen, inklusiv en nedskrivning på £65 mio. 

vedrørende GSL og £26 mio. vedrørende Netherlands secure solutions. Dette peger på, at 

nedskrivningstesten er ret følsom over for ændringerne. En mindre stigning i 

diskonteringsfaktoren betyder en nedskrivning for hele koncernen på 1% af den totale 

                                         

 

54 G4S Årsrapporten 2008, note 14, Taxation 

 

effektive skatteprocent i 2008 er 29,9% 
55 Jyske Bank, G4S 

 

akkumuler, indtjeningsvækst som forventet, den 10.11.2009 
56 Danske Markets, G4S 

 

attractive emerging market exposure, den 11.11.2009 
57 G4S Årsrapport 2008, note 19, s. 75 

WACC efter skat = WACC før skat x (1-skat) 
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egenkapital (£15 mio. af £1.471 mio.), hvilket vurderes for at være væsentligt, da 

goodwillværdien generelt udgør en så stor andel af egenkapitalen.  

En anden nøgleforudsætning, som har direkte effekt på værdien af genindvindingsværdien, er 

vækstraten. G4S oplyser, at et fald i vækstraten på 1% i terminalperioden for alle lande vil 

medføre et nedskrivningsbehov på  £10 mio. for hele koncernen, uden at dette vil påvirke de 

væsentlige CGU er, som er vist i figur 4.1. En mere dramatisk udvikling i vækstraten på 3% i 

terminalperioden kan resultere i en koncern nedskrivning af goodwill på £93 mio. Inklusive en 

nedskrivning på £40 mio. vedrørende GSL og £17 mio. vedrørende Netherlands secure 

solutions.   

På baggrund af ovenstående må det vurderes, at G4S er temmelig følsom over for ændringer i 

nøgleforudsætningerne. Følsomhedsanalysen viser, at de mest følsomme CGU er er de mindre 

væsentlige CGU er, som er summeret i gruppen other

 

i figur 5.1. G4S oplyser, at det også er i 

denne gruppering vækstraten og diskonteringsraten varierer fra det laveste til den absurd høje 

procentsats. Den samlede værdi af denne gruppe har en væsentlig betydning for 

nedskrivningstesten. Det kunne derfor ønskes, at der foreligger en beskrivelse af disse CGU er, 

samt relaterede markedsrisici. Dette vil være med til at give følsomhedsanalysen en større 

troværdighed, samt understøtte nedskrivningstesten med større grad af pålidelighed.    

Taget i betragtning, at G4S anvender en forholdsvis høj vækstrate i terminalperioden anses det 

for at være sandsynligt, at ændringerne i vækstraten i terminalperioden kan blive aktuelle, og 

det kan medføre et nedskrivningsbehov. Det kunne derfor være relevant, hvis G4S kunne vise 

en mere detaljeret og skematisk følsomhedsanalyse, som kunne vise de enkelte intervaller for 

vækstraten og diskonteringsraten, som kan give et tydeligt billede af følsomheden af den 

udførte nedskrivningstest. Det kan således konkluderes, at følsomhedsanalysen bidrager den 

udførte nedskrivningstest med en vis grad af yderligere pålidelighed. Samtidig kan det siges, at 

følsomhedsanalysen er præsenteret på et relativt overordnet niveau, hvorfor usikkerhederne 

ikke er afdækket fuldstændigt. Derfor er de kvalitative krav kun i nogen grad overholdt.  

5 .3 . Analyse af delårsrapporter 2009 

Jf. IAS 36.90 skal virksomheden teste goodwill for værdiforringelse mindst årligt eller når der 

foreligger en indikation på et nedskrivningsbehov. Derfor ønskes en gennemgang af 

delårsrapporterne for 2009 for at iagttage, hvorvidt der er sket nogle ændringer i 

forudsætningerne og eventuelt nedskrivninger på goodwill.  

Kvartalsmeddelsen for 3. kvartal 2009 kunne berette om en stagneret vækst i G4S. Den 

organiske vækst var i årets ni måneder 4,2% mod 10,3% i samme periode sidste år. Det er 
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markeder uden for Europa og Nordamerika, der er primær årsag til væksten som har haft 

fremgang på 12,3 %, mens de udviklede markeder voksede med beskedne 1,6%58.   

Til trods for de svære markedsforhold på en række markeder er ledelsen fortrøstningsfuld over 

for de udmeldte forventninger til helåret og til 2010. Udviklingen på forretningsområderne har 

ikke givet anledning til en vurdering af værdien af goodwill, hvorfor ingen nedskrivningsbehov 

har været identificeret for de første ni måneder.  

Det er de nye markeder der vokser, mens de udviklede markeder er stagneret. Hovedårsagen 

til den lavere organiske vækst på de modne markeder skal findes i den manglede inflation, 

hvorved væksten primært består af volumen59. Udviklingen er ikke en umiddelbar indikation på, 

at dette vil medføre en direkte effekt på de langsigtede nøgleforudsætninger. Udviklingen er 

med til at påvirke de kortsigtede budgetterede pengestrømme. Der er ingen oplysninger i 

årsrapporten for 2008 om, hvordan virksomheden har valgt at budgettere pengestrømme i 

budgetperioden. Der kan konstateres, at estimeringen af de kortsigtede pengestrømme er sket 

med en vis grad af forsigtighed. Det må derfor antages, at G4S er forberedt på denne negative 

udvikling på de modne markeder og har indregnet effekten i de budgetterede pengestrømme. 

Det kan således ikke konkluderes ud af delårsrapporter, at der er tegn på en fejlagtig eller 

utroværdig nedskrivningstest, som blev udført pr. 31. december 2008.   

5 .4 . Delkonklusion 

Ud af analysen af nedskrivningstest udført af G4S kan følgende konkluderes:  

G4S giver ingen konkrete oplysninger om, hvordan ledelsen har håndteret konsekvenserne af 

finanskrisen ved udførelsen af nedskrivningstest. Det vurderes, at være meget relevant for en 

regnskabsbruger, da den regnskabsmæssige værdi af goodwill udgør 140% af G4S egenkapital.  

G4S har identificeret CGU er på landeniveauer og en yderligere fordeling på centrale 

forretningsområder, som giver en god indikation af den specifikke markedsprofil på den enkelte 

CGU. De mindre væsentlige CGU er udgør 36% af den samlede goodwill, og er blot præsenteret 

som other i årsrapporten. GSL er præsenteret som en selvstændig CGU uden at der er oplyst 

om en ændring i CGU sammensætningen. Det vurderes for at være relevant at give en grundig 

redegørelse af sammensætningen af denne gruppe, herunder GSL og other , da disse har en 

væsentlig betydning for den udførte nedskrivningstest.    

                                         

 

58 www.børsen.dk

  

G4S: Vækst bremset i G4S 
59 Jyske Bank, G4S 

 

akkumuler, indtjeningsvækst som forventet, den 10.11.2009 

http://www.b�rsen.dk
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Estimeringen af de fremtidige pengestrømme sker hovedsageligt ved en fremskrivning. 

Vækstraten efter år 3 bliver tilpasset til den langsigtede vækst. Dette er udtryk for et forsigtigt 

estimat, som præsenter den mest pålidelige værdi af de fremtidige pengestrømme. 

Vækstraterne i terminalperioden er fastlagt på niveau med de langsigtede vækstforventninger 

for det pågældende marked, jf. IAS 36, samt anbefalingerne. Størrelsen af vækstraten vurderes 

af analytikere og fageksperter for at være forholdsvist højt sat. Oplysningerne omkring 

forudsætningerne er meget sparsomme i årsrapporten og ikke fuldstændige, hvorfor det er 

svært for en regnskabsbruger at finde en begrundelse for den opjusterede og samtidig meget 

høje vækst i terminalværdien.   

Den anvendte diskonteringsfaktor i terminalperioden ligger på et realistisk niveau og kan 

understøttes af de eksterne analyser. G4S leverer ligeledes oplysninger i overensstemmelse 

med IAS 36.  

Følsomhedsanalysen viser, at den udførte nedskrivningstest er temmelig følsom over for 

ændringer i nøgleforudsætningerne.  Især er det væsentligt for de anvendte vækstrater i 

terminalperioden, da disse er fastlagt forholdsvist højt og uden meget margin for 

usikkerhederne. Derfor vurderes det umiddelbart for at være sandsynligt, at ændringerne i 

vækstraten kan blive aktuelle. Goodwill udgør en stor andel af de samlede aktiver, og en 

eventuel nedskrivning kan have essentiel betydning for egenkapitalen. Derfor vil en mere 

informativ følsomhedsanalyse og redegørelse for forudsætningerne være med til at give større 

troværdighed til følsomhedsanalysen, samt understøtte pålideligheden af nedskrivningstesten.     

Det seneste kvartalsregnskab viser, at de nye markeder vokser essentielt, mens de udviklede 

markeder er stagneret. Hovedårsagen til den lavere organiske vækst er lav inflation. Denne 

udvikling er ikke en umiddelbar indikation på, at dette vil medføre en direkte effekt på de 

langsigtede nøgleforudsætninger. Dette er dog en indikation på, at der eksisterer en vis 

usikkerhed ved den opgjorte genindvindingsværdi, og muligvis værdien af goodwill.   

Generelt kan det konkluderes, at G4S har udført nedskrivningstesten i overensstemmelse med 

IAS 36 regelsættet. Nedskrivningstesten viser et forsigtigt estimat af de fremtidige 

pengestrømme i budgetperioden, mens vækstraten i terminalperioden er sat højt. Finanskrisens 

påvirkninger er ikke diskuteret i forhold til vurderingen af nedskrivningsbehovet, hvilket anses 

for at være mangelfuldt. Dette efterlader regnskabsbrugeren med en vis usikkerhed omkring 

overvejelserne og de anvendte forudsætninger. Det vurderes derfor, at de kvalitative krav kun i 

nogen grad er opfyldt.         



   
Nedskrivningstest 

 
konsekvenser af finanskrisen 

 

Side 50  
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6 .1 . Kort introduktion til Danisco A/S 

Danisco blev grundlagt i 1989 og er i dag en af verdens førende producenter af biobaserede 

ingredienser og industriel bioteknologi, samt udvikler og producent af industrielle enzymer.  

Daniscos hovedforretningsområder er60: 

 

69% - fødevareingredienser 

 

herunder hører følgende segmenter: 

o Enablers 

 

anvendelsesområder; føde- og drikkevarer   

o Cultures 

 

anvendelsesområder; mejeriprodukter 

o Sweeteners 

 

anvendelsesområder; erstatning for sukker, bageri 

 

og 

mejeriprodukter, iscreme, drikkevarer og konfekture  

 

31% - Genencor 

 

industrielle enzymer   

Daniscos årsrapport omfatter perioden maj 2008 til april 2009.   

6 .2 . Oplysninger om nedskrivningstest 

Regnskabsåret 2008/2009 har været et bemærkelsesværdigt år for Danisco. I marts solgte 

Danisco sukkerforretningen til tyske Nordzucker. Salget har givet Danisco den ret te plat form 

og samm enhæng t il at kom m e videre og im ødekom m e frem t idens m uligheder og 

udfordringer 61.  

Ledelsen fremhæver, at markedsforholdene er ændret det seneste år, og de fulde konsekvenser 

af den globale økonomiske recession stadig er usikker. Ledelsen anfører, at Danisco har mærket 

påvirkningerne fra recessionen i form af usædvanligt store udsving i råvarepriserne, hvilket 

ligeledes er afspejlet i pengestrømmene i den udførte nedskrivningstest. Ledelsen fremhæver 

ligeledes, at virksomheden har iværksat omkostningsbesparelser og organisationsændringer på 

tværs af virksomheden for at kunne fastholde indtjeningen og den konkurrencemæssige 

position.    

I år 2008/2009 opnåede Danisco en organisk vækst på 4%62. Fødevareingredienser fik en 

samlet omsætning på 9 mia. kr. og en organisk vækst på 5% i forhold til år 2008/2009 (3%), 

mens Genencor fik en omsætning på 4,1 mia. kr. med en organisk vækst på 10% i forhold til 

sidste år (7%). Udviklingen i omsætningen har været pæn på alle områder bortset fra 

Sweeteners. Sweeteners oplevede et markant fald i omsætningen med 10% (12% organisk) 

                                         

 

60 Danisco Årsrapport 2008/2009, s.3 
61 Danisco Årsrapport 2008/2009, s.9 
62 Danisco Årsrapport 2008/2009, Ledelsesberetning, s. 9 
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primært på grund af svækkede omsætningsforhold og lønsomhed inden for xylitol63. I 

2008/2009 indikerede vanskelige markedsforhold i Sweeteners et potentielt 

nedskrivningsbehov, hvorfor en værdiforringelsestest blev udført, som viste et behov for 

nedskrivning på 460 mio. kr..64   

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten er nedskrivningen blevet revurderet, hvilket ikke 

viste behov for ydereligere nedskrivninger. Nedskrivningstesten er ligeledes blevet udført for 

øvrige pengestrømsfrembringende enheder, og der er ikke fundet noget grundlag for yderlige 

nedskrivning af goodwill pr. 30. april 2009.  

Pr. 31. december 2008 udgjorde Daniscos samlede aktiver 21.278 mio. kr. mod 27.943 mio. kr. 

i 2007. Goodwill udgjorde 7.538 mio. kr. i 2008, mod 8.110 mio. kr. i 2007. Den 

forholdsmæssige fordeling af goodwill pr. 31. december 2008, udgør 35% i forhold til den totale 

aktivmasse og 62% i forhold til den totale egenkapital, jf. beregninger i bilag 1. Dette giver en 

god indikation af, at trods en solid egenkapital spiller værdiansættelsen af goodwill en betydelig 

rolle i Daniscos regnskab.  

De generelle oplysninger om nedskrivningstesten må konkluderes for at være i tråd med 

kravene jf. IAS 1, samt IAS 36.130. Danisco præsenterer regnskabslæseren for de væsentligste 

begivenheder i løbet af året, samt redegør for konsekvenserne af finanskrisen, som har influeret 

på virksomhedens finansielle stilling. Danisco gør ligeledes opmærksom på, hvordan ledelsen 

har håndteret konsekvenserne af finanskrisen ved udførelsen af nedskrivningstests, hvilket 

vurderes for at være relevant for analysen. Derfor vurderes det, at de kvalitative krav er 

opfyldt.  

6 .2 .1 . Fastlæggelse af pengestrømsfrembringende enheder 

I overensstemmelse med IAS 36.134 oplyser virksomheden væsentlige CGU er og den 

regnskabsmæssige værdi af goodwill. Den bogførte værdi af goodwill på 7.538 m io.kr. er 

fordelt på gruppens 5 pengest røm sgenererende enheder: Emulsifiers 99 m io. kr., Gums & 

System s 808 m io.kr., Cultures 2.025 m io.kr., Sweeteners 700 m io.kr. og Genencor 3.906 

mio.kr.65.  

Jf. IAS 36.80 skal goodwill allokeres til det laveste niveau af CGU er, som anvendes ved intern 

økonomistyring, og som minimum svarer til virksomhedens forretningssegmenter. Daniscos 

forretningssegmenter består af fire områder: Enablers, Cultures, Sweeteners og Genencor66. 

                                         

 

63 Xylitol er en sukkeralkohol, der bliver brugt som sukkererstatning i f.eks. tyggegummi og fødevarer for diabetikere,  

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Xylitol

 

64 Danisco Årsrapport 2008/2009, note 12, s. 93 
65 Danisco Årsrapport 2008/2009, note 12, s. 93 
66 Danisco Årsrapport 2008/2009, note 2, s. 86 

http://da.wikipedia.org/wiki/Xylitol
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Ved allokeringen af goodwill på CGU er, har Danisco valgt at allokere goodwill til virksomhedens 

forretningsdivisioner. Det betyder én yderligere CGU, således at segmentet Enablers er opdelt 

på; Emulsifiers og Gums & Systems. Virksomheden kan godt operere med flere CGU er i 

koncernen, hvortil goodwill ikke er fordelt. Det fremgår dog i årsrapporten, at der er 

identificeret et goodwill nedskrivningsbehov på 460 mio. kr. vedrørende xylitol.67 Xylitol er et 

specifikt produkt og er ikke identificeret som en selvstændig CGU. Der opstår derfor tvivl om, 

hvordan Danisco kan henføre nedskrivningen specifikt til dette produkt. Betyder det i 

virkeligheden, at Danisco opererer med flere CGU er end dem, som er oplyst i årsrapporten? 

Dette er imidlertid i strid med IAS 36.80, som siger at CGU er skal repræsentere det laveste 

niveau, hvor goodwill overvåges. Der foreligger ingen oplysninger i årsrapporten, som kan 

bekræfte, at Danisco opererer med et lavere niveau hvortil goodwill kan henføres. Det er derfor 

ikke muligt at konkludere, at fastlæggelsen af CGU er er i strid med IAS bestemmelser.  

Det skal her bemærkes, at Danisco har ændret regnskabspraksis omkring 

segmentoplysningerne for årsrapport 2008/200968. Tidligere har Danisco opereret med to 

primære segmenter, som bestod af ingredienser og sukker. Goodwill var allokeret til de to 

overordnede segmenter69. Begrundelsen for ændringen er, at de nye segmenter følger den 

interne ledelsesrapportering. Samtidigt har frasalget af sukkerforretningen formentlig også 

betydet et behov for en ny opdeling af forretningen. Dette medfører, at Danisco har valgt en 

mere præcis allokering af goodwill end det forrige regnskabsår, hvilket alt andet lige øger 

gennemsigtigheden af den udførte nedskrivningstest.   

Da de væsentlige CGU er udgør de enkelte forretningssegmenter, foreligger der en udførlig 

beretning for udviklingen i disse segmenter, markedsforhold samt forventninger til den 

fremtidige indtjening. Denne grundige beskrivelse giver fyldestgørende information til en 

regnskabslæser, og giver mulighed for at danne et overblik over det fremtidige potentiale.   

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at Danisco har identificeret CGU er på et noget mere 

detaljeret niveau end det var identificeret i de forrige regnskabsår. Fastlæggelsen af CGU er er i 

tråd med bestemmelserne jf. IAS 36, og har endda en yderlig underopdeling. Fastlæggelsen af 

CGU er på forretningsområder giver en god indikation af den specifikke produktprofil på den 

enkelte CGU. Det kan derfor konkluderes, at Danisco har øget gennemsigtigheden i 

nedskrivningstesten, da der nu opereres med fem CGU er frem for to. Det har alt andet lige haft 

en positiv effekt for kvaliteten og dybden af den udførte nedskrivningstest.   

                                         

 

67 Danisco Årsrapport 2008/2009, Ledelsesberetning, s. 15 
68 Danisco Årsrapport 2007/2008, ledelsesberetning, s. 10 
69 Danisco Årsrapport 2006/2007, segmentoplysninger note 2 og immaterielle aktiver note 12  
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6 .2 .2 . Estimering af fremtidige pengestrømme 

Det er oplyst i årsrapporten i note 12, at genindvindingsværdien opgøres som værdien af de 

diskonterede estimerede pengestrømme.  

Længden af budgetperioden 

Danisco oplyser om opgørelse af genindvindingsværdien i årsrapporten note 12: 

I de gennem førte test blev fremt idige pengest rømm e baseret på budget tet for 2009/ 2010, 

strategibudgetter for 2010/11 

 

2011/ 2012 og frem skrivninger for de følgende to år.

  

Efter IAS 36.33 (b) må budgetter som udgangspunkt ikke overstige en periode på fem år. 

Danisco nævner, at der anvendes generelle fremskrivningsparametre i år 4 og 5, hvilket vil 

sige, de samme vækstrater, som der også benyttes i terminalperioden. Dette betyder at for alle 

enheder, undtagen Sweeteners, indtræffer terminalperioden allerede i år 3. Det kan derfor 

konkluderes, at Danisco opererer med en treårig budgetperiode for alle enheder undtagen 

Sweeteners, hvorfor det regnskabsmæssige krav anses for at være opfyldt.   

Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det giver et korrekt billede af Genecor, 

hvis denne CGU fremskrives med den langsigtede vækst på 4% allerede i budgetår 3. Det ses 

fra årsrapporten, at Genencor har haft en meget stærk positiv vækst i 2008/2009. Markedet for 

industrielle enzymer vokser med 6-8% om året70. Nogle af industriområderne, som eksempelvis 

brændstof/ethanol har en årlig markedsvækst på 15-20%. Ledelsens forventninger til 

regnskabsåret 2009/10, samt aktieanalytikernes forventninger71 til fremtiden peger på, at 

Genencor har et stort vækstpotentiale. Der kan derfor argumenteres for at fremskrivningen 

med en generel vækstrate på 4% ikke tegner et retvisende billede af den potentielle vækst. Det 

vil derfor være mere hensigtsmæssigt at fremskrive pengestrømme for Genencor med en 

differentieret vækstrate, således at væksten bliver afspejlet mest præcist.  

Anbefalingerne fra fageksperter påpeger, at det for nogle virksomheder med unormale 

indtjeningsmønstre kan være relevant at udvide budgetperioden på mere end de fem år. Dette 

vurderes ikke umiddelbart at være tilfældet for Danisco, som er en ret solid og etableret spiller 

på det globale marked72, hvorfor indtjeningen anses for at være temmelig normaliseret på de 

enkelte enheder.   

Ud fra ovenstående kan det udledes, at den valgte fremgangsmåde for fremskrivningen af 

fremtidige pengestrømme ikke umiddelbart giver nogle usikkerheder, og at fremgangsmåden er 

i overensstemmelse med IAS 36. Med hensyn til Genencor vurderes det at være relevant at 

                                         

 

70 Danisco, Årsrapport 2008/2009 beretning, s. 24 
71 Interview med Jens Houe Thomsen, senior aktieanalytiker, Jyske Bank og nyhedsindslag af Jacob Pedersen Sydbanks 

senioranalytiker, http://borsen.dk/investor/nyhed/166013/

 

- Sydbank: Danisco klarer sig rigtig godt 
72 Baseret på Danisco s globale position, som er præsenteret i Danisco s årsrapport, s. 25 

http://borsen.dk/investor/nyhed/166013/
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fremskrive budgetperioden 4 og 5 med en differentieret vækstrate i stedet for den generelle 

vækst. Der eksisterer et højt vækstpotentiale i dette forretningsområde, hvorfor det vurderes at 

give et mere retvisende billede, hvis væksten er reflekteret i de estimerede pengestrømme. Med 

hensyn til Sweeteners kan det konstateres, at Danisco estimerer Sweeteners mere præcist og 

over en femårig budgetperiode. De kortsigtede pengestrømme i budgetperioden afspejler 

således de nuværende markedsforhold. Det kan således konkluderes, at Danisco har fastlagt et 

forsigtigt estimat for de fremtidige pengestrømme.  

Vækstrate i terminalperioden 

Danisco nævner, at terminalværdier er påvirket af evig vækst, som er estimeret på baggrund af 

en forsigtigt skønnet industrivækst for den pågældende CGU73:  

 

Emulsifiers 3,5% 

 

Gums & Systems 3,5%  

 

Cultures 4% 

 

Sweeteners 3% 

 

Genencor 4%  

Oplysningskrav jf. IAS 36.134 (d) er således opfyldt.  Der foreligger ingen sammenligningstal 

fra sidste regnskabsår grundet den ændrede regnskabspraksis. Det kan dog ses ud af den sidste 

årsrapport, at vækstsatsen forbliver inden for det samme interval 3-5%.   

Jævnfør anbefalingerne tilrådes det, at væksten i terminalperioden fastlægges med 

udgangspunkt i de langsigtede vækstforventninger. De fem væsentlige CGU er er ikke 

underopdelt i et geografisk område. Det er derfor svært at foretage en konkret vurdering af de 

enkelte vækstrater med mindre man søger brancheanalyser for de enkelte forretningsområder. 

De specifikke brancheanalyser er ikke offentligt tilgængelige. Derfor bliver analysen af 

størrelsen af vækstraterne foretaget med udgangspunkt i de geografiske markeder, som 

Danisco opererer på.  

Danisco redegør for følgende markeder i årsrapporten:  

Figur  6 .1 Danisco s net toom sætning fordelt på geografiske m arkeder74 

Daniscos største geografiske region er Europa. Ser vi derfor på prognosen for Europa, 

november 2009 bilag 6 forventes væksten i 2013 at ligge på omkring 4,1% (real BNP 1,9% plus 

                                         

 

73 Danisco Årsrapport 2008/2009, note 12, s. 93 
74 Egen tilvirkning, informationen er fra Danisco Årsrapport 2008/2009, nøgletal pr. kvartal, s. 69 
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inflation 2,2%). Den samme vurdering foretages for den nordamerikanske region. USA er den 

største økonomi i denne region, hvorfor vurderingen baseres på en prognose for USA bilag 5, 

november 2009 jf. bilag 5. USA meddeler om en forventet vækst på 5,1% (real BNP vækst 

2,3%, inflation 2,8%). Prognosen for markedet i Asien bilag 7 meddeler om en forventet vækst 

på 8,5% (real BNP vækst 4,8%, inflation 3,4%). Disse observationer peger på, at Danisco 

anvender vækstrater, der ligger noget lavere end den langsigtede vækst på de markeder, hvor 

Danisco opererer.  

Det skal dog understeges, at denne vurdering kun giver en indikation af, hvordan de anvendte 

vækstrater ligger i forhold til den langsigtede vækst og intet om, hvorvidt niveauet er realistisk. 

Analytikernes vurdering af de enkelte vækstrater er, at disse ligger på et realistisk niveau75. 

Vækstraten for Genencor vækker et spørgsmålstegn om, hvorvidt Genencor er sat for lavt, og 

vækstraten for Sweeteners muligvis er for høj. Der foreligger dog ingen tunge argumenter for, 

hvorfor disse skal være anderledes, hvorfor vækstraterne må vurderes at ligge på et realistisk 

niveau. Det kan også udledes, at vækstraterne ligger under niveauet for den langsigtede vækst, 

samt reflekterer de forskellige markedsrisici for de enkelte CGU er, hvilket er jf. IAS 36.134 

(d4), samt anbefalingerne.  

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Danisco anvender diskonteringsfaktoren sat til WACC på 7,12%, og den konstante skat er sat til 

30% for alle enheder for alle år76. Som det tidligere er nævnt, er WACC en efter skat sats. Det 

antages derfor, at Danisco oplyser WACC efter skat. Det fremgår af IAS 36.50, at 

kapitalværdien af de estimerede fremtidige pengestrømme ikke skal indeholde skat, hvilket 

indebærer, at værdien skal opgøres på baggrund af en før skat WACC og før skat 

pengestrømme. Oplysningerne omkring fastlæggelsen af diskonteringsfaktoren er meget 

kortfattede, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt estimeringen er sket i 

overensstemmelse med IAS 36 eller ej.   

Niveauet for den anvendte WACC kan vurderes ud fra aktieanalyserne. Danske Markets 

anvender en WACC på 7,2%77, mens Jyske Bank anvender en WACC på 7,12%78. Fra disse 

observationer kan det konstateres, at WACC størrelsen ligger på niveau med, hvad analytikerne 

ligeledes benytter. Den anvendte diskonteringsfaktor vurderes derfor at ligge på et realistisk 

niveau. 

Ved benyttelsen af WACC som en diskonteringsfaktor skal denne reguleres for de specifikke 

risici knyttet til de forskellige CGU er jf. IAS 36.55. Danisco oplyser kun én diskonteringsfaktor 

for enhederne. Det må formodes, at de forskellige forretningsområder har forskellige 

                                         

 

75 Interview med Jens Houe Thomsen, senior aktieanalytiker, Jyske Bank 
76 Danisco Årsrapport 2008/2009, note 12, s. 93 
77 Danske markets, Danisco, Joining the margin surprise party, 18.09.2009 
78 Interview med Jens Houe Thomsen, senior aktieanalytiker, Jyske Bank 
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risikoprofiler. Eksempelvis kan det konstateres, at der er forskellige væksttendenser mellem 

Sweeteners og Genencor. Det kunne derfor være sandsynligt, at ejer afkastkravet ligeledes er 

forskelligt for disse to CGU er, som derved har en effekt på størrelsen af diskonteringsfaktoren. 

Derfor vurderes det at være mest hensigtsmæssigt at anvende forskellige diskonteringsfaktorer 

for de enkelte CGU er, da kapitalværdien således afspejler et mere retvisende billede af de 

fremtidige pengestrømme. Danisco oplyser ikke yderligere omkring fastsættelsen af 

diskonteringsfaktoren, eller hvorfor der ikke er anvendt en differentieret faktor.   

Det kan således konkluderes, at oplysningerne omkring den valgte diskonteringsfaktor er 

mangelfulde. Det er ikke åbenlyst for en regnskabsbruger, hvordan Danisco har diskonteret de 

fremtidige pengestrømme, og hvilke overvejelser der ligger til grund for den anvendte 

diskonteringsfaktor. Det kan derfor konkluderes, at de kvalitative krav kun er overholdt i ringe 

grad. Det kan ligeledes konkluderes, at diskonteringsfaktoren ligger på et realistisk niveau og 

kan understøttes af eksterne analyser. Det vurderes dog at være mere hensigtsmæssigt for 

Danisco at anvende en differentieret faktor for de enkelte CGU er, da det formodes, at der 

eksisterer forskelle i risikoprofilerne mellem de enkelte CGU er. På den måde præsenteres et 

mere præcist billede af de specifikke risici og kapitalværdien afspejler et mere retvisende billede 

af de fremtidige pengestrømme.  

6 .2 .3 . Følsomhedsanalyse 

I henhold til IAS 36.134 (f) skal virksomheden udarbejde en følsomhedsanalyse, såfremt en 

rimelig sandsynlig ændring i en nøgleforudsætning, kunne føre til et potentielt 

nedskrivningsbehov. Følsomhedsanalysen er slet ikke nævnt i Daniscos årsrapport, hvilket 

vurderes for at være mangelfuldt jævnfør anbefalingerne. Finanskrisen taget i betragtningen 

samt den usikre forretningssituation på Sweeteners CGU, som har medført en goodwill 

værdiforringelse, antages det for at være meget væsentligt at uddybe den udførte 

nedskrivningstest og præsentere en følsomhedsanalyse.    

6 .3 . Analyse af delårsrapporter 2009 

Da Danisco har et forskudt regnskabsår foreligger der kun et kvartalsregnskab for perioden 01. 

maj 2009 til 31. juli 2009 på tidspunktet for udarbejdelsen af denne analyse.   

Det første kvartalsregnskab præsenterer en positiv udvikling i omsætningen på 3,5 mia. kr. 

med en stigning på 7% (organisk 2%) i forhold til samme kvartal sidste år. Den organiske 

vækst på 2% er fordelt på følgende segmenter; Enablers flad organisk vækst, Cultures og 

Genencor stigning på henholdsvis 11% og 6%, mens Sweeteners segmentet stadig er svækket 

og er faldet med 15%79.   

                                         

 

79 Danisco, Delårsrapport 1. Kvartal 2009/2010 
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Danisco fastholder forventningerne til, at koncernomsætningen forventes at være på omkring 

13,5 mia. kr. med organisk vækst på 3-4%, og opjusterer samtidig forventningerne til 

driftsindtjeningen fra 1,3 mia. kr. til nu over 1,4 mia. kr. Forventningen til årets resultat er dog 

behæftet med usikkerhed med hensyn til en mulig nedskrivning på goodwill for Sweeteners. 

Den forretningsmæssige situation på xylitolområdet er fortsat udfordrende. Der er iværksat 

tiltag for at forbedre indtjeningssituationen. Hvis xylitol fortsætter med at opleve en svækket 

efterspørgsel, kan det betyde et behov for nedskrivning på goodwill for Sweeteners.  

Udmeldingerne for 1. kvartal giver umiddelbart indtryk af, at Danisco har været meget forsigtig 

og tilbageholdende i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen for 2008/2009. Danisco har 

valgt ikke at udarbejde en følsomhedsanalyse for den udførte nedskrivningstest. Jf. IAS 36.134 

(f) skal virksomheden udarbejde en følsomhedsanalyse, såfremt der kan opstå en rimelig 

sandsynlig ændring i en nøgleforudsætning, som kan forårsage et nedskrivningsbehov. 

Spørgsmålet er, hvor sandsynligt var det på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, at 

indtjeningssituationen for xylitol-området vil fortsætte på det lave niveau. Hvis dette er 

tilfældet, betyder det at Danisco har overtrådt bestemmelserne jf. IAS.     

Hvis Danisco havde valgt at præsentere følsomhedsanalysen, ville den formentlig vise, at 

Sweeteners er temmelig følsom for ændringerne i nøgleforudsætningerne. Dette ville betyde, at 

Danisco allerede på regnskabsaflæggelses tidspunkt ville melde ud om usikkerheder i 

vurderingen. Det kan siges, at ledelsen i Danisco holder kortene tæt ind til kroppen indtil de 

agerer på markedets udfordringer. Med hensyn til de kvalitative krav kan det diskuteres, 

hvorvidt Danisco har opfyldt disse i årsrapporten. Set ud fra regnskabsbrugerne synsvinkel må 

en troværdig præsentation af den finansielle position og fuldstændig information alt andet lige 

betyde, at regnskabsbrugerne får et bedre grundlag for, at han/hun kan foretage en økonomisk 

beslutning.   

6 .4 . Delkonklusion 

Ud af analysen af nedskrivningstest udført af Danisco kan følgende konkluderes:  

Som følge af den ændrede regnskabspraksis har Danisco identificeret CGU er på 

forretningsdivisionsniveauer, som vurderes at give en god indikation af den specifikke 

produktprofil på den enkelte CGU. Denne fordeling giver en meget større grad af 

gennemsigtighed i nedskrivningstesten og er i stort omfang med til at bidrage til de kvalitative 

krav, som årsrapporten skal opfylde. 

De fremtidige pengestrømme bliver estimeret ved hjælp af en treårig budgetperiode og 

fremskrivning. Med hensyn til Genencor vurderes det at være mere hensigtsmæssigt at 

fremskrive i periode 4 og 5 med en differentieret vækstrate, og på den måde fremhæve de 

mere præcise forudsætninger. Vækstraten i terminalperioden er fastlagt med udgangspunkt i 
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den langsigtede vækstforventning, og ligger på et realistisk niveau jævnfør vurderinger fra 

analytikerne.  

Den anvendte diskonteringsfaktor i terminalperioden ligger på et realistisk niveau og 

understøttes af de eksterne analyser. Jf. 36.55 skal diskonteringsfaktoren afspejle de specifikke 

risici knyttet til de enkelte CGU er. Danisco anvender den samme diskonteringsfaktor for alle 

CGU er, hvilket alt andet lige må betyde et mindre retvisende billeder af værdien af de 

fremtidige pengestrømme.   

Danisco nævner intet omkring følsomhedsanalysen, trods at det allerede i første kvartal i det 

efterfølgende regnskabsår viser sig, at der eksisterer en vis usikkerhed omkring den vurderede 

værdi af goodwill, hvorfor en nedskrivning kan blive aktuel. Finanskrisen taget i betragtning 

samt den usikre forretningssituation på Sweeteners CGU, vurderes det meget væsentligt at 

uddybe den udførte nedskrivningstest og præsentere en følsomhedsanalyse. Det kan derfor 

konkluderes, at den udførte nedskrivningstest mister effekten af de kvalitative egenskaber som 

relevans, fuldstændighed og pålidelighed, i kraft af at følsomhedsanalysen ikke er udarbejdet.  

Generelt kan det konkluderes, at Danisco har udført nedskrivningstesten i overensstemmelse 

med IAS 36 regelsættet. Nedskrivningen viser et forsigtigt estimat af de fremtidige 

pengestrømme. Vækstraterne og diskonteringsfaktoren ligger på et realistisk niveau. 

Diskonteringsfaktoren afspejler ikke de specifikke risici for de forskellige markeder, hvorfor 

estimatet af de fremtidige pengestrømme ikke indeholder de præcise forhold. Jævnfør 

anbefalingerne fra fageksperterne skal ledelsen vise en kritisk stillingtagen til den udførte 

nedskrivningstest og udarbejde en følsomhedsanalyse. Det kan ud af årsrapporten ikke 

konkluderes, hvorvidt følsomhedsanalysen er bevidst udeladt af årsrapporten. Det kan dog 

konkluderes, at dens manglende eksistens i årsrapporten svækker troværdigheden, samt 

pålideligheden af nedskrivningstesten væsentligt. Det kan derfor konkluderes, at de kvalitative 

krav kun er overholdt i ringe grad.       
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77 ..  AAnn aa llyy ssee  aa ff  CCaa rr llssbbee rr gg    

77 ..11 ..  Kort introduktion til Carlsberg Group  

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af J. C. Jacobsen. I dag er Carlsberg Group en af verdens 

største bryggerigrupper med Carlsberg Danmark som datterselskab. Opkøbet af Scottish & 

Newcastle (S&N) sammen med Heineken var et meget betydningsfuldt strategisk tiltag i 2008. 

Carlsberg erhvervede de resterende 50% af Baltic Beverage Holding (BBH), det franske 

bryggeri Brasseries Kronenbourg, det græske bryggeri Mythos, en ejerandel i det kinesiske 

bryggeri Chongqing samt et nystartet joint venture i Vietnam80. Efter købet har Carlsberg 

styrket sin markedsposition som verdens fjerdestørste bryggeri med en verdens markedsandel 

på ca. 5%.81  

Carlsberg har en bred forretningsportefølje som strækker sig over hele verden.  Af den samlede 

ølvolumen er fordelingen følgende: 

 

47% Nord og Vesteuropa 

 

består af modne markeder (Baltikum og Sydøsteuropa er 

vækstmarkeder)  

 

43% Østeuropa 

 

vækstmarkeder (primært Ukraine og Rusland, samt en række nye 

markeder) 

 

10% Asien 

 

modne markeder i Malaysia og Singapore, samt nye vækstmarkeder bla. 

Kina, Vietnam og Indien.   

7 .2 . Oplysninger om nedskrivningstest 

Carlsberg har valgt at udarbejde en meget opfattende ledelsesberetning, som introducerer 

regnskabslæseren for overvejelser og begrundelser bag udarbejdelsen af årsrapporten. Mange 

af informationerne i ledelsesberetningen giver en grundlæggende forståelse for virksomhedens 

aktiviteter, samt sammensætningen af goodwill.   

2008 var et meget bemærkelsesværdigt år, som hovedsageligt var præget af den største 

transaktion i Carlsbergs historie. Net toom sætningen steg 34% t il 59,9 m ia. kr. (44,8 m ia. kr. i 

2007) , hvoraf 8% (5% i DKK) var organisk vækst . Resultat af pr imær drift før særlige poster 

steg 52% til 7.979 mio. kr. (5.262 mio. kr. i 2007), heraf organisk vækst på 9% (6% i DKK) 82.  

Pr. 31. december 2008 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 143.306 mio. kr. mod 61.220 mio. 

kr. pr. 31. decem ber 2007. St igningen følger prim ært af akkvisit ionen af dele af akt iviteterne 

fra S&N for sam let kostpris på 52,37 m ia.kr.83 . Ved udgangen af året udgjorde goodwill 34% i 

                                         

 

80 Carlsberg Årsrapport 2008, Ledelsesberetning, Koncernchefens udtalelse, s. 4 
81 Carlsberg Årsrapport 2008, Ledelsesberetning, Markeder og strategi, s.14 
82 Carlsberg Årsrapport 2008, Ledelsesberetning, Koncernchefens udtalelse, s. 6 
83 Carlsberg Årsrapport 2008, Ledelsesberetning, Finans og risiko, s. 48 
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forhold til den totale aktivmasse og 80% i forhold til den totale egenkapital. Dette fremhæver, 

hvor væsentlig en del nedskrivningstesten udgør i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.  

Ledelsen påpeger, at udviklingen i 2008 har været usædvanlig, hvorfor der er lagt særlig vægt 

på udøvelsen af skøn i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2008. Ledelsen giver 

en generel beskrivelse af usikkerheder omkring væsentlige regnskabsmæssige skøn og 

vurderinger, samt præciserer risikoen for fejlvurderinger. Carlsberg fremhæver, at 

forudsætningerne, som ligger til grund for blandt andet en værdiforringelsestest af goodwill, er 

baseret på forventninger til udviklingen i fremtiden, og ikke er påvirket af engangseffekter, der 

ikke forventes at eksistere på langt sigt84.   

Carlsberg oplyser, at intet grundlag for nedskrivning af goodwill er fundet på baggrund af den 

foretagne værdiforringelsestest pr. 31. december 2008.  

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at Carlsberg giver en grundig redegørelse for 

overvejelserne, som ligger til grund for vurderingerne. Samtidig gør Carlsberg opmærksom på, 

at der er stor fokus på effekterne af den nuværende situation, som indgår i overvejelserne for 

forhold til de regnskabsmæssige skøn. Det vurderes for en væsentlig information for en 

regnskabsbruger, hvorfor de kvalitative krav anses for at være opfyldt.   

7 .2 .1 . Fastlæggelse af pengestrømsfrembringende enheder 

Carlsberg foretager nedskrivningstest af goodwill på CGU er. Den interne økonomistyring 

foretages som udgangspunkt på landeniveau, hvorfor testen af værdiforringelse af goodwill 

ligeledes foretages på landeniveau og ikke på segmentniveau85. Denne allokering er i fuld 

overensstemmelse med IAS 36.80, og på et lavere niveau end virksomhedens segmenter.   

Det skal her bemærkes, at Carlsberg anvender en ændret segmentopdeling i årsrapporten 

2008. Den nye segmentering afspejler den struktur, som efter opkøbet af aktiviteterne i S&N 

anvendes ved intern styring af og opfølgning på koncernens strategiske og finansielle 

målsætninger. Den ændrede segmentopdeling består af, at hele BBH akkvisitionen indgår i det 

samme segment; Østeuropa, mens Vesteuropa nu også indeholder Nordeuropa.   

I overensstemmelse med IAS 36.134 oplyser virksomheden den regnskabsmæssige værdi af 

goodwill. Nedenunder fremgår goodwill fordelt på segmentniveau.  

                                         

 

84 Carlsberg Årsrapport 2008, Anvendt regnskabspraksis, note 1, s.78 
85 Carlsberg Årsrapport 2008, nedskrivningstest note 16, s. 93 
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Figur  7 .1 Fordeling af goodwill per segment  

Den ovenstående præsentation leder umiddelbart til et spørgsmål om, hvorfor Carlsberg har 

valgt at vise goodwill fordelt per segment i stedet for de enkelte lande, hvor goodwill er henført 

til. Det fremgår af noten, at alle identificerede CGU er er testet for værdiforringelsen af goodwill 

på individuel basis. Hvis størrelsen af goodwill af de enkelte CGU er er uvæsentlig i forhold til 

den samlede værdi, bør dette fremgå i noten. Det vurderes derfor at være relevant for en 

regnskabsbruger at vide, hvilke overvejelser der ligger til grund for den valgte præsentation.  

En detaljeret præsentation af goodwill på landeniveau, vurderes alt andet lige at give et mere 

præcist billede af sammensætningen af goodwill.   

Samtidig kan der også argumenteres for, at præsentationen per segment er mest overskuelig, 

da Carlsberg opererer i mange forskellige lande. Den kortfattede præsentation er 

hensigtsmæssig i forhold til vurderingen af den valgte vækstrate, samt beskrivelsen af det 

enkelte segment og der tilhørende CGU er. Der foreligger en udførlig beretning for udviklingen 

på de forskellige markeder, markedsforhold samt forventninger til den fremtidige indtjening. 

Denne grundige beskrivelse forsyner regnskabslæseren med relevant og brugbar information, 

og giver et større indblik i, hvordan de forskellige CGU er er sammensat og klarer sig.   

Det som umiddelbart falder i øjnene er, at goodwill vedrørende Carlsberg Breweries A/S som 

relaterer sig til Carlsberg A/S køb af minoritetsposten i Carlsberg Breweries A/S i 200486 ikke er 

allokeret på de underliggende CGU er. Ifølge Carlsberg er det ikke muligt at allokere denne 

goodwill på de enkelte CGU er87. Nedskrivningstesten bliver derfor udført på de 

enheder/selskaber der indgik i koncernen på tidspunktet for købet af resten af Carlsberg 

Breweries i 2004. Denne information er ikke præsenteret i årsrapporten. Oplysningerne er 

meget sparsomme, hvilket efterlader en regnskabsbruger med en række spørgsmål omkring 

denne del af goodwill. Det vurderes derfor at de kvalitative krav kun er nogen grad opfyldt.  

7 .2 .2 . Estimering af fremtidige pengestrømme 

Carlsberg oplyser i note 16, at nedskrivningstesten for goodwill baseres på den 

tilbagediskonterede værdi af den forventede fremtidige frie pengestrøm for den 

pengestrømsfrembringende enhed.  

                                         

 

86 Carlsberg Årsrapport 2008, nedskrivningstest note 16, s. 93 
87 Korrespondance med Andreas Mailand, Carlsberg Group finance 
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Længden af budgetperioden 

Carlsberg estimerer forventede fremtidige pengestrømme på baggrund af budgetter og 

forretningsplaner for de kommende tre år og fremskrivninger for efterfølgende år. 

Fremskrivninger efter de kommende tre år er baseret på generelle forventninger og risici. 

Carlsberg har valgt at operere med treårig budgetperiode, hvorfor det regnskabsmæssige krav 

kan anses for at være opfyldt.  

Anbefalingerne fra fageksperter påpeger, at det for nogle virksomheder med unormale 

indtjeningsmønstre kan være relevant at udvide budgetperioden med mere end de fem år. I 

2008 har Carlsberg gennemført den største transaktion i Carlsberg s historie. Det kunne derfor 

forestilles at Carlsberg vil stå overfor nogle store produktionsinvesteringer, samt 

effektiviseringer, som kan medføre en unormal indtjening i de kommende år. Det kan derfor 

argumenteres for, at det vil være hensigtsmæssigt i denne situation at anvende en længere 

budgetperiode fem år. Analytikerne mener dog ikke, at Carlsberg vil opleve en unormal 

indtjening88. Dette er begrundet i, at Carlsberg har erhvervet de resterende 50% af BBH og de 

øvrige bryggerier, og der er tale om en videreeksponering af deres eksisterende aktiviteter. 

Analytiker vurderer den eksisterende aktivitet i BBH for at være meget solid, hvorfor 

videreeksponeringen ikke giver en anledning til et ændret mønster i indtjening.  

Carlsberg oplyser, at nedskrivningstesten er baseret på flere scenarier over de frem t idige 

mulige pengestrømme. Posit ive og negat ive ændringer i param et re, der ident ificeres i 

budgetprocessen eller ved den daglige drift , m edtages i scenarierne for frem t idige mulige 

pengest rømm e for hver enkelt pengest røm sfrem bringende enhed. I scenarierne er indarbejdet 

forventninger til markeds- og prisudviklingen samt udviklingen i omkostninger 89.   

Ud fra de ovenstående kan det udledes, at Carlsberg arbejder med flere forskellige scenarier, og 

således estimerer de fremtidige pengestrømme på baggrund af et afvejet udfald. Samtidig 

oplyses det, at markedsrisici samt prisrisici er indregnet i de forventede fremtidige 

pengestrømme, således at pengestrømmene reflekterer de realistiske estimater under de 

nuværende markedsforhold.   

Ud fra ovenstående kan det udledes, at den valgte fremskrivningsmetode ikke umiddelbart 

giver nogle usikkerheder. Det kan ud fra oplysningerne i noten konkluderes, at Carlsberg 

udarbejder gennemarbejdede og afvejede estimater af de fremtidige pengestrømme. Det kan 

derfor fastslås, at det kvalitative krav for pålideligheden af information er overholdt i høj grad 

ved estimeringen af pengestrømme i budgetperioden.         

                                         

 

88 Interview med Jens Houe Thomsen, senior aktieanalytiker, Jyske Bank og Casper Blom, Securities Analyst, Carnegie 

Bank A/S 
89 Carlsberg Årsrapport 2008, nedskrivningstest note 16, s. 93 
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Vækst rate i terminalperioden 

Term inalværdien for perioden efter de komm ende t re år fastsæt tes under hensyntagen t il 

generelle vækst forventninger inden for bryggeribranchen i de pågældende segm enter. 

Vækst raterne forudsæt tes ikke at overst ige den langsigtede gennem snit lige vækst rate for 

gruppens enkelte geografiske segmenter.(..) I terminalperioden anvendes en vækstrate i niveau 

med den forventede inflation. ( ) 90  

Vækstraten per segment er oplyst i noten og vist i det nedenstående skema:  

Figur  7 .2 : Gennemsnitlige vækstrater og diskonteringsfaktor i terminalperioden91 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at oplysningskrav jf. 36.134 (d) er opfyldt. Anbefalingerne 

tilråder imidlertid, at en vækstrate i terminalperioden fastsættes på niveau med de langsigtede 

vækstforventninger, det vil sige langsigtet real BNP, plus inflation, hvilket er udtryk for den 

forventede vækst i samfundet generelt. Carlsberg fastsætter vækstraten ud fra niveauet for 

inflation, hvilket alt andet lige vil resultere i en lavere vækstrate. Der foreligger ingen 

redegørelse for valget af den lave vækstrate. Jf. IAS 36.134 skal virksomheden komme med en 

begrundelse for at anvende en vækstrate, der overstiger den langsigtede gennemsnitlige 

vækstrate. I dette tilfælde, hvor Carlsberg anvender en vækstrate som ligger under den 

langsigtede gennemsnitlige vækstrate, vurderes det ligeledes at være relevant, at årsrapporten 

indeholder en forklaring på, hvorfor vækstraten er så lav. Jævnfør interview gennemført med 

Lars Terp Paulsen, aktieanalytiker fra Jyske Bank, vurderes det at være fuldstændig retvisende, 

at vækstraten ligger på niveauet med inflationen. Øl- og drikkevareforbruget hænger meget tæt 

sammen med inflationen, og vækstraten for øl og drikkevarer ligger under den generelle vækst i 

samfundet. Derfor er fremgangsmåden i overensstemmelse med de eksterne analytikeres måde 

at fastsætte den langsigtede vækstrate på.  

Præsentationen af goodwill værdien på de respektive segmenter giver imidlertid mulighed for at 

foretage en vurdering af niveauet for vækstraten med udgangspunkt i den langsigtede 

vækstforventning i Europa, Østeuropa og Asien. Ifølge prognosen for hele verden udarbejdet af 

The Economist Intelligence Unit, december 2009 kan følgende udvikling ses: 

                                         

 

90 Carlsberg Årsrapport 2008, nedskrivningstest note 16, s. 94 
91 Carlsberg Årsrapport 2008, nedskrivningstest note 16, s. 94 
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Figur  7 .3 Udsigter for langsigtet vækst, World92 

Det kan ud fra de overstående observationer konstateres, at udsigterne for den fremtidige 

vækst på markeder, hvor Carlsberg opererer, ser meget positiv ud. Det kan samtidig 

konkluderes, at Carlsbergs estimater for den fremtidige vækst i terminalperioden ligger 

væsentligt under den generelle forventning. Det skal her understreges, at denne vurdering blot 

giver en indikation af, hvorvidt Carlsberg har fastlagt vækstraten i forhold til den langsigtede 

vækst og intet om, hvorvidt niveauet er realistisk. Det er ikke muligt at vurdere vækstraten for 

de enkelte CGU er, da det i stort omfang afhænger af markedstrend for henholdsvis øl og andre 

drikkevarer, samt markedspositionen. Analytikernes umiddelbare holdning er, at vækstraterne 

er fastlagt realistisk og måske lidt konservativt.  

Som nævnt tidligere er det oplyst, at markedsrisici samt prisrisici er indregnet i de forventede 

fremtidige pengestrømme, således at pengestrømmene reflekterer de realistiske estimater 

under de nuværende markedsforhold. Derfor bør vækstraten være tilsvarende lavere, da der 

ikke må reguleres på samme risici to gange.  Det kan derfor konkluderes, at de valgte 

vækstrater ikke som udgangspunkt giver nogen grund for usikkerhed ved vurderingen af 

nedskrivningstest.  

Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Carlsberg oplyser følgende i noten: Ultimo 2008 er de risikofrie renter 

 

særligt den korte rente 

 

udsat for usædvanlige udsving som følge af den internat ionale finansielle situat ion. Ved 

nedskrivningstesten i 2008 er de anvendte diskonteringsrenter derfor fastsat på baggrund af en 

forventning om , at de finansielle m arkeder på langt sigt bliver stabile igen. ( ) De anvendte 

diskonteringsrenter t il beregning af genindvindingsværdien er før skat , og afspej ler den risikofri 

rente i de enkelte geografiske segm enter .  

Ved fastsæt telse af diskonteringsrenten er det specifikke t illæg t il den r isikofr i rente (spread) 

fastsat noget lavere end det aktuelle m arkedsniveau og lidt højere end markedsniveauet i 

foråret/sommeren 2008. Spreadet er således højere end det der aktuelt betales på koncernens 

væsentlige lån og afspejler ledelsens forventning til spreadet ved fremtidige låneoptagelser .  

Carlsbergs oplysninger omkring fastlæggelsen af de enkelte komponenter i 

diskonteringsfaktoren er ret detaljerede. Carlsberg påpeger, at der er taget aktiv stilling til 

                                         

 

92 Kilde: egen tilvirkning, data fra bilag 6, World forecast, af The Economist Intelligence Unit, december 2009 
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konsekvenserne af den usædvanlige udvikling på det finansielle marked, og redegører for hvilke 

overvejelser, der ligger bag de fastlagte diskonteringsfaktorer. Ud af oplysningerne kan det 

ligeledes konkluderes, at Carlsberg følger anbefalingerne fra fageksperterne, som lægger meget 

vægt på, at diskonteringsfaktoren skal afspejle en størrelse, som fastsættes med antagelse om 

en normaliseret finansiel situation.    

Vækst rater diskonteringsrenter er samm enholdt for hvert enkelt land ( ) , således at der er t il 

stræbt en samm enhæng heri, der skønnes r im elig . Da Carlsberg opererer på mange forskellige 

geografiske markeder, er det essentielt at der tages hensyn til de specifikke markedsrisici, samt 

landets økonomiske struktur. Det kan også ses ud af figur 7.2, at Carlsberg anvender en 

differentieret diskonteringsfaktor for de forskellige CGU er. Set ud fra regnskabslæserens 

synsvinkel kunne det dog ønskes, at Carlsberg præsenterer de væsentlige CGU er og den 

anvendte diskonteringsfaktor. En mere detaljeret oversigt er med til at øge gennemsigtigheden 

i nedskrivningstesten og dermed give et mere kvalitativt grundlag for en beslutning.  

Carlsberg præsenterer en kort gennemgang af de tre geografiske markeder, med en 

redegørelse for den potentielle vækstmulighed, samt markedsprofil, som er med til at 

underbygge de enkelte diskonteringsfaktorer. Det kan derfor konkluderes, at Carlsberg 

præsenterer en gennemsigtig og detaljeret redegørelse for den udførte nedskrivningstest af 

goodwill. Det giver i høj grad regnskabsbrugeren relevant og brugbar information, der gør det 

muligt at foretage en selvstændig analyse.   

WACC 

Carlsberg anvender en før skat diskonteringsfaktor, som varierer bredt afhængig af 

landerisikoen, intervallet ligger mellem 3,9% og 16,4%. Det antages, at 

gennemsnitsskatteprocenten ligger på 25%93, hvilket medfører en WACC efter skat på ca. 

12,3% (16,4*(1-0,25) og 2,9% (3,9*(1-0,25). Med udgangspunkt i aktieanalysen foretaget af 

Jyske Bank kan det konstateres, at der bliver anvendt WACC på 6,7%94. Aktieanalytikere fra 

Danske Markerts opererer med en sats på 10%.95 Aktieanalytikere fra Sydbank opererer med 

en sats på 8%.96 Disse observationer peger på en ret stor spredning i diskonteringsfaktoren. 

Carlsberg oplyser ikke en samlet diskonteringsfaktor for koncernen. Det er derfor svært at 

foretage en konkret analyse af, hvorvidt den anvendte diskonteringsfaktor i nedskrivningstesten 

er realistisk eller ej. Den anvendte diskonteringsfaktor hos analytikerne hænger sammen med 

deres fokus på risici i virksomheden. Danske Markets anvender en højere WACC grundet 

Carlsbergs eksponering mod Rusland, og på den måde tager højde for den øgede risiko97. 

Denne spredning peger på, at der eksisterer en stor forskel i de regnskabsmæssige skøn og 

                                         

 

93 Carlsberg Årsrapport 2008, note 10 selskabsskat, s. 86  
94 Jyske Bank, Carlsberg 

 

køb, det langsigtede potentiale er intakt, den 05.11.2009 
95 Danske Bank 

 

Thirst for cash flow has never been stronger, 04.09.2009 
96 Sydbank 

 

Afgiftsstigning vil forlænge den russiske forbrugers tømmermænd, 23.11.2009 
97 Interview med Kristian Godiksen, Equity Analyst, Danske Markets 
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vurderinger, som gør det svært at sammenligne. Samtidigt peger det på, at Carlsberg operer på 

et risikabelt marked, hvorfor pålidelige vurderinger af nøgleforudsætningerne er ekstrem vigtige 

for nedskrivningstesten.     

7 .2 .3 . Følsomhedsanalyse 

Følsomhedsanalysen viser, at for landet med den laveste margin mellem genindvindingsværdi 

og regnskabsmæssig værdi kan væksten i terminalperioden nedsættes med 1 procentpoint i 

Nord- og Vesteuropa og med 2,5 procentpoint i henholdsvis Østeuropa og Asien, uden at dette 

vil medføre et nedskrivningsbehov. Alternativt kan diskonteringsrenten øges med 1 

procentpoint i Nord- og Vesteuropa, 2,25 procentpoint i Østeuropa og 2,85 procentpoint i Asien, 

uden at dette vil medføre et nedskrivningsbehov.  

For et enkelt land i Østeuropa der har goodwill, som udgør mindre end 1% af den samlede 

regnskabsmæssige værdi af goodwill vil der opstå nedskrivningsbehov, hvis væksten i 

terminalperioden nedsættes med mere end 0,6 procentpoint eller diskonteringsfaktoren stiger 

med mere end 0,5 procentpoint. For alle andre lande kan væksten nedsættes eller 

diskonteringsrenten øges mere end ovenfor beskrevet, uden at det vil medføre et 

nedskrivningsbehov.  

Den udførte følsomhedsanalyse viser en meget solid nedskrivningstest. Oplysninger om 

følsomheden vurderes at bringe en høj grad af pålidelighed til den udførte nedskrivningstest. 

Følsomhedsanalysen underbygger de tidligere gennemgåede konklusioner, som har peget på en 

meget genarbejdet nedskrivningstest, hvor risici i et stort omfang er indregnet i de estimerede 

pengestrømme, samt i den forventede vækst. Det kan samtidig konkluderes, at 

nedskrivningstesten er udarbejdet med en vis grad af forsigtighed, således at forventningerne 

til den fremtidige vækst ikke er et udtryk for det reelle potentiale.   

Carlsberg præsenterer en gennemarbejdet nedskrivningstest, hvor der er lagt stor vægt på 

pålideligheden frem for relevansen. Dette indebærer, at der ikke eksisterer de store 

usikkerheder omkring den regnskabsmæssige værdi af goodwill i årsrapporten. Dette vurderes 

for at være meget væsentligt for en regnskabsbruger. Forudsætningerne vurderes dog ikke at 

afspejle det reelle potentiale. Carlsberg formår dog at give en grundig præsentation af de 

forskellige overvejelser, som ligger til grund for de anvendte forudsætninger, og det giver et 

godt grundlag for at regnskabsbrugeren, selv kan foretage egne vurderinger. Det vurderes 

derfor, at den udførte nedskrivningstest i høj grad lever op til de kvalitative krav til 

årsrapporten.      
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7 .3 . Analyse af delårsrapporter 2009 

Ved gennemgang af Carlsbergs delårsrapporter for de første 3 kvartaler kan det konstateres, at 

nedskrivningstesten ikke har været udført.   

Regnskabet for de første ni måneder viser en omsætning på 45,7 mia. kr. (45,4 mia. kr. 

2008)98, hvilket betyder en flad organisk vækst. Den asiatiske forretning opnåede en høj 

organisk volumenvækst, hvorimod organisk volumen faldt i både Østeuropa og Nord- og 

Vesteuropa. Det russiske marked faldt ca. 10% i de første ni måneder af året, og Carlsberg 

forventer et fald på det russiske marked for hele året på niveau med de første ni måneder. 

Dette medfører således en nedjustering af den forventede nettoomsætning for året 2009 på 59-

60. mia. kr. mod tidligere 63. mia. kr.. Samtidig opjusterer Carlsberg forventningerne til den 

frie pengestrøm som følge af forbedret driftskapital og lavere anlægsinvesteringer99.   

Den generelt udfordrende markedssituation forventes at fortsætte i 2010. Den største 

udfordring for Carlsberg er den russiske regerings forslag om en forøgelse af afgiften på øl med 

200% over de næste tre år, som er blevet godkendt den 13. november 2009. Da forbruget af øl 

er prisfølsomt, vil ændringer i skatter og afgifter utvivlsomt kunne påvirke ølmarkedet negativt. 

Jens Peter Skaarup, der er kommunikationschef i Carlsberg, siger at effekten på Carlsbergs 

russiske aktiviteter vil afhænge af tre forhold:  

Det er vores mærkevarestrategi. Det er konkurrenternes beslutninger og adfærd, og det er den 

russiske økonomi, forklarede han 100.  

Denne udvikling har uden tvivl en effekt på nøgleforudsætningerne, som ligger til grund for 

nedskrivningstesten. Der eksisterer meget stor usikkerhed omkring fremtiden, og hvordan 

markedet vil argere på disse forhøjede afgifter. Spørgsmålet er, hvordan Carlsberg og 

konkurrenterne vælger at tackle denne udfordring. På kort sigt formodes det alt andet lige at 

have en negativ effekt på de estimerede pengestrømme. Formentlig vil det betyde, at afgifterne 

vil blive tillagt priserne og på den måde blive sendt videre til forbrugerne. Dette kan medføre en 

faldende efterspørgsel. På lang sigt kan det betyde, at mange mindre aktører på markedet ikke 

kan klare denne hårde konkurrence, og de store aktører vinder en større andel101. Carlsberg har 

en markedsandel på 40,9% på det russiske marked102. Dette betyder, at Carlsberg er en 

væsentlig spiller på det russiske marked, og muligvis på lang sigt kan opnå en fordel, som 

konsekvens af de forhøjede afgifter. På kort sigt betyder det et væsentligt fald, som uden tvivl 

vil have effekt på den estimerede genindvindingsværdi. Der eksisterer stor sandsynlighed for at 

den regnskabsmæssige værdi af goodwill er blevet forringet, og det kan betyde et 
                                         

 

98 Carlsberg Group, Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2009 
99 Carlsberg Group, Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2009 
100 http://www.business.dk/foedevarer/russiske-oelafgifter-godkendt-i-underhuset 
101 Interview med Jens Houe Thomsen, senior aktieanalytiker, Jyske Bank 
102 Carlsberg Group, Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2009 

http://www.business.dk/foedevarer/russiske-oelafgifter-godkendt-i-underhuset
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nedskrivningsbehov. Disse overvejelser er svære at underbygge med udgangspunkt i den 

udførte nedskrivningstest pr. 31. december 2008.  

Følsomhedsanalysen har vist, at væksten for Østeuropa kan ændres med 2,5% uden at dette vil 

medføre et nedskrivningsbehov. Derfor kan det konkluderes, at der er rimelig margin for 

eventuelle ændringer i nøgleforudsætningerne. Det skal dog nævnes, at opkøbet af S&N 

aktiviteterne blev gennemført i april 2008, i begyndelsen af finanskrisen, hvilket må formodes 

at betyde, at den nuværende markedspris for det samme opkøb ligger på noget lavere niveau 

end hvad Carlsberg har givet for det den gang. Det kunne derfor tænkes, at den 

regnskabsmæssige værdi af goodwill ikke er realistisk. Her skal dog huskes, at Carlsberg kun 

har opkøbt de resterende 50% af aktiviteterne. Derfor er der allerede etableret et modent 

indtjeningsmarked, hvorfor der efter analytikernes mening skal gå meget galt før, at der vil 

foreligge et nedskrivningsbehov for den del af goodwill103. Det kan derfor konkluderes, at trods 

udfordrende markedsforhold og påvirkningerne fra finanskrisen, er nedskrivningstesten meget 

pålidelig, hvorfor der ikke vurderes at eksistere usikkerheder omkring fejlvurderingen.  

7 .4 . Delkonklusion 

Ud af analysen af nedskrivningstest udført af Carlsberg kan følgende konkluderes:  

Carlsberg giver en fyldestgørende beskrivelse af forudsætningerne, som ligger til grund for 

nedskrivningstesten, samt redegør for konsekvenserne af finanskrisen, som har haft en 

betydning for nøgleforudsætninger, som er anvendt i nedskrivningstesten.  

Carlsberg foretager nedskrivningstest af goodwill på CGU er, som er præsenteret på 

landeniveau. Denne allokering giver en detaljeret fordeling af goodwill, og bedre mulighed for at 

identificere et eventuelt nedskrivningsbehov. Oplysningerne omkring de enkelte CGUer er dog 

meget sparsomme. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill er præsenteret på segment 

niveau og ikke på landeniveau, hvilket vurderes for at være meget overordnet. Dette giver ikke 

et detaljeret billede af sammensætningen af goodwill, og giver ringere grundlag for en 

regnskabsbruger at foretage sin egen vurdering. De kvalitative krav er derfor opfyldt kun i 

ringere grad.   

Estimeringen af de fremtidige pengestrømme sker hovedsageligt ved en fremskrivning. 

Carlsberg udarbejder de estimerede pengestrømme med en høj grad af konsistens, da disse er 

baseret på flere forskellige scenarier. Samtidig afspejler de fremtidige pengestrømme 

markedsrisiciene og prisrisici som eksister under de nuværende forhold. Derfor kan det 

                                         

 

103 Interview med Jens Houe Thomsen, senior aktieanalytiker, Jyske Bank, og Casper Blom, Securities Analyst  

Carnegie Bank A/S  
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konkluderes, at estimaterne indeholder høj grad af pålidelighed, da disse er meget grundigt 

gennemarbejdet.    

Vækstraterne i terminalperioden er fastlagt på et niveau med den langsigtede inflation. 

Størrelsen af vækstraterne vurderes for at være realistiske, og måske lidt for lav sat. Den 

anvendte diskonteringsfaktor i terminalperioden afspejler markeds risici. Størrelsen af 

diskonteringsfaktoren er svært at vurdere, da der ikke foreligger en samlet sats for koncernen 

eller for de enkelte CGU er.   

Den udførte følsomhedsanalyse viser, at den udførte nedskrivningstest er meget solid og 

indeholder et relativt stort interval for en fejlvurdering. Oplysninger om følsomheden vurderes 

at bringe en høj grad af pålidelighed til den udførte nedskrivningstest, og samtidigt fjerner 

usikkerhederne omkring en fejlagtig vurdering af eksempelvis diskonteringsfaktoren.   

Det seneste kvartalsregnskab viser, at markedsforholdene fortsætter med at være svære. Det 

russiske marked har været faldende i 2009 grundet faldende efterspørgsel. Den største 

udfordring er den russiske regerings forslag om en forøgelse af afgifter på øl med 200%, som er 

blevet godkendt i november 2009. Denne udvikling har uden tvivl en effekt på 

nøgleforudsætningerne, som ligger til grund for nedskrivningstesten. Følsomhedsanalysen har 

vist, at nedskrivningstesten er udført meget påpasseligt, og tillader en relativ høj stigning før et 

nedskrivningsbehov opstår. Derfor kan det konkluderes, at Carlsberg præsenterer en 

gennemarbejdet nedskrivningstest, hvor der er lagt stor vægt på pålideligheden.  

Generelt kan det konkluderes, at Carlsberg har udført nedskrivningstesten i overensstemmelse 

med IAS 36 regelsættet. Nedskrivningstesten viser et gennemarbejdet og forsigtigt estimat af 

de fremtidige pengestrømme. Vækstraterne og diskonteringsfaktoren ligger på et realistisk 

niveau. Carlsberg præsenterer en detaljeret redegørelse for finanskrisen påvirkninger, samt 

ledelsens overvejelser i forbindelse med vurderingen af nøgleforudsætningerne, hvilke bidrager 

med en højere informationsværdi for en regnskabsbruger. Det vurderes derfor, at de kvalitative 

krav er i høj grad opfyldt.      
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88 ..  AAnn aa llyy ssee  aa ff  DD SSVV  AA// SS  

8 .1 . Kort introduktion til DSV A/S 

DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen er på verdensplan 

etableret med egne afdelinger i over 55 lande, suppleret af partnere og agenter. DSV har en 

bred vifte af kunder og tilbyder ydelser i mere end 110 lande104.    

DSV består af 3 forretningsområder:  

 

51% ROAD (landtransport)  

 

35% AIR & SEA (luft- og søfragt)  

 

14% SOLUTIONS (leverandør af total logistikløsninger herunder outsourcing af lager og 

distribution)  

8 .2 . Oplysninger om nedskrivningstest 

Trods svære markedsforhold opnåede DSV meget tilfredsstillende økonomiske resultater. 

Samtidig har 2008 været et begivenhedsrigt år med akkvisitionen af den belgiske konkurrent 

ABX LOGISTICS, frasalget af Toolpost Globe AS, samt markant ændrede konjunkturer105. 

Nettoomsætningen er steget fra 34.899 mio. kr. i 2007 til 37.435,9 mio. kr. i 2008 svarende til 

9,2%, når der reguleres for valutakurseffekten, mens den organiske vækst udgør 4,2%.    

Ledelsen i DSV giver en god redegørelse for påvirkningerne fra finanskrisen på de forskellige 

forretningsområder. Oplysningerne giver en rigtig god indikation af, hvor følsom forretningen er 

i forhold til den økonomiske recession, samt informationer om hvordan ledelsen har valgt at 

tackle denne udfordrende situation. DSV præsenterer også en fyldig beskrivelse af 

forventningerne til 2009. Disse oplysninger er med til at underbygge de forudsætninger og 

skøn, som er anvendt i den udførte nedskrivningstest.  

Pr. 31. december 2008 udgør aktiver 23.725 mio.kr. mod 16.034 mio. i 2007. Goodwill udgør 

7.170 mio. kr. i forhold til 4.424 mio. kr. i 2007. Stigningen skyldes primært akkvisitionen ABX 

LOGISTICS, en tilgang af goodwill i 2008 på 3.241 mio. kr.106. Den forholdsmæssige fordeling af 

goodwill pr. 31. december 2008, udgør 30% i forhold til den totale aktivmasse og 186% i 

forhold til den totale egenkapital, jf. beregninger i bilag 1. Dette karakteriserer DSV koncernen, 

som en meget ekspanderende virksomhed, hvor værdiansættelsen af goodwill spiller en meget 

væsentlig rolle. Ved en væsentlig værdiforringelse af goodwill kan det have en alvorlig 

konsekvens for DSV og dens egenkapital, da nedskrivningen skal indregnes i 

resultatopgørelsen.  

                                         

 

104 DSV Årsrapport 2008, DSV i korte træk, s. 6 
105 DSV Årsrapport 2008, Regnskabsberetning, s. 10 
106 DSV Årsrapport 2008, Ledelsesberetning, s. 12 og note 12 s. 45 
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På baggrund af foretagne værdiforringelsestest er der pr. 31. december ikke fundet grundlag for 

nedskrivninger.   

Oplysninger om nedskrivningstesten må konkluderes for at være i overensstemmelse med 

kravene jf. IAS 1, samt IAS 36.130. DSV præsenterer regnskabslæseren for de væsentligste 

begivenheder i løbet af året, samt redegør for konsekvenserne af finanskrisen, som har influeret 

på virksomhedens finansielle stilling.  

8 .2 .1 . Fastlæggelse af pengestrømsfrembringende enheder 

I note 12 oplyser DSV, at goodwill er allokeret på divisionsniveau i henholdsvis Road, Air & Sea 

og Solutions107  

I overensstemmelse med IAS 36.134 oplyser virksomheden de væsentlige CGU er og den 

regnskabsmæssige værdi af goodwill, se figur nedenunder.  

Figur  8 .1 DSV årsrapporten, immaterielle aktiver note 12, s. 46 

I henhold til IAS 38.80 må allokering af goodwill til pengestrømsbringende enheder ikke ske til 

et niveau, der er større end virksomhedens segmenter. Virksomhedens segmenter er oplyst til 

at være koncernens tre hovedforretningsområder. Det kan derfor konkluderes, at DSV har 

allokeret goodwill i overensstemmelse med standarden, og på samme niveau som 

virksomhedens hovedsegmenter. DSV er transportvirksomheden, og der er mange 

transaktioner involveret på tværs af landegrænser. I en transportvirksomhed som DSV, er et 

stort netværk inden for en transportform kernen i forretningen.108. Derfor vurderes 

fastlæggelsen på forretningsområder for at give det mest retvisende billede af 

sammensætningen af goodwill.   

Som en forlængelse af ledelsesberetningen introducerer DSV regnskabslæseren for en udførlig 

beretning for de enkelte divisioner, som ligeledes er CGU er. Beretningen omfatter en 

gennemgang af aktiviteter, markedsudvikling, forventninger, samt en detaljeret opfølgning på 

tidligere forventninger til indtjening og omsætning i forhold til realiserede resultater. Disse 

grundige oplysninger giver yderligere information til regnskabslæseren, og giver mulighed for 

selv at danne et overblik over det fremtidige potentiale. 
                                         

 

107 DSV Årsrapport 2008, note 12, s.45 
108 Interview med Lars Terp Paulsen, aktieanalytiker fra Jyske bank, samt Henrik Grønnegår, manager Rev&Regn, 

Deloitte 
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at antallet af fastlagte CGU er er i 

overensstemmelse med standarden. DSV fremstiller disse tre hovedforretningsområder på en 

relativ detaljeret måde og giver dermed et godt indblik i de forskellige dele af forretningen.    

8 .2 .2 . Estimering af fremtidige pengestrømme 

DVS oplyser at genindvindingsværdien opgøres som den tilbagediskonterede værdi af den 

forventede fremtidige nettopengestrøm.    

Ved opgørelsen af pengestrømme må der ikke tages hensyn til fremtidige forventede 

forbedringer eller omstruktureringer, som kan have effekt på pengestrømmene jf. IAS 36.44. 

Akkvisitionen af ABX Logistics forventes at bringe mange synergieffekter på alle 

forretningsområder, især Air & Sea divisionen bliver styrket primært på søtransport109. Det er 

oplyst i årsrapporten, at omkostningerne til omstrukturering i forbindelse med integrationen af 

ABX LOGISTICS forventes at udgøre 800 mio. kr.110 Den første fase af integrationen er 

overstået i 2008, men den væsentligste del af planerne er først igangsat i 2009111. Dette 

betyder imidlertid, at de forventede økonomiske fordele som opstår som resultat af de 

gennemførte tiltag skal indregnes i de forventede pengestrømme. Hvorimod de fremtidige tiltag 

som først bliver gennemført i 2009 ikke må påvirke de fremtidige pengestrømme. Dette 

medfører, at ved opgørelsen af de fremtidige pengestrømme skal DSV være påpasselig med 

hensyn til indregning af de forventede økonomiske fordele i pengestrømmene, hvis 

forbedringerne først forventes at blive gennemført på et senere tidspunkt. Dette kan være 

problematisk i praksis, da forudsætningerne i høj grad er baseret på subjektive vurderinger, 

hvorfor det kan være vanskeligt at opgøre de fremtidige pengestrømme pålideligt under 

forudsætning af, at goodwill optræder i dens nuværende stand.  

Længden af budgetperioden 

Den forventede fremt idige net topengest røm baseres på ledelsesgodkendte budget ter og 

forretningsplaner for året 2009 sam t fremskrivning for efterfølgende år t il og m ed 2013 112.   

Ud fra ovenstående oplysninger kan det udledes, at DSV budgetterer pengestrømme for ét år 

og fremskriver de efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelsen med reglerne i IAS 36.33b.   

Anbefalingerne tilråder, at virksomheden fraviger fem års reglen, hvis indtjeningsmarginalen 

ikke er normaliseret, eller hvis der forventes væsentlig positiv eller negativ vækst.  De tre 

CGU er, hvortil goodwill er allokeret, er veletablerede forretningsområder, hvor DSV har den 

                                         

 

109 DSV Årsrapport 2008, divisionsberetning, s. 18 
110 DSV Årsrapport 2008, budget 2009 i hovedtal, s. 9 
111 DSV Årsrapport 2008, Regnskabsberetning, s. 10 
112 DSV Årsrapport 2008, note 12, s.46 



   
Nedskrivningstest 

 
konsekvenser af finanskrisen 

 

Side 73  

største proportion af aktiviteter på det europæiske marked. Der foreligger ingen konkrete 

oplysninger i årsrapporten, som peger på, at DSV står overfor en vedvarende ændring i 

indtjeningsmønstret. Derfor er der ikke umiddelbart belæg for at argumentere for, at 

budgetperioden bør udvides.   

Det er dog vigtigt at bemærke, at de fremtidige pengestrømme kun budgetteres for ét år. 

Fremskrivningen sker med de samme parametre som anvendes i terminalperioden. Det kan 

derfor diskuteres, hvorvidt dette giver et retvisende billede af de fremtidige pengestrømme. 

DSV fremhæver, at virksomheden har været påvirket af finanskrisen og har oplevet økonomisk 

afmatning113. DSV oplyser, at der er taget hensyn t il udviklingen i de generelle m arkedsvilkår, 

som dog ikke forventes vedvarende at fortsæt te m ed det nuværende lave akt ivitetsniveau 114. 

Dette peger på, at DSV har indregnet de specifikke markedsrisici i de estimerede 

pengestrømme i budgetperioden for 2009. Prognoserne for både 2009 og 2010 tegner et 

dystert billede for fremtiden. Væksten i de kommende år forventes at stige langsomt, og 

væksten i år 2010 forventes ikke at ligge på niveau med den langsigtede vækstrate115. Det 

vurderes derfor at være unøjagtigt, at anvende den langsigtede vækstrate allerede i år 2, da 

denne vækstrate er højere den reelle vækst i 2010.  Det vurderes at være hensigtsmæssigt for 

DSV at anvende en længere budgetperiode end 1 år, således at pengestrømmene kan estimeres 

mere præcist på kort sigt.  

Det kan derfor konkluderes, at de fremtidige forventede pengestrømme er estimeret i henhold 

til anbefalingerne og med udgangspunkt i realistiske estimater under nuværende 

markedsforhold. DSV budgetter kun pengestrømme over en etårig periode, hvor de 

efterfølgende fremtidige pengestrømme fremskives. Dette efterlader derfor en vis usikkerhed 

om, hvorvidt de estimerede pengestrømme afspejler et retvisende billede af størrelsen af de 

fremtidige pengestrømme, da der benyttes skøn for fremskrivningen og ikke aktuelle kendte 

forudsætninger.  

Vækstrate i terminalperioden 

I henhold til IAS 36.134 (d) oplyser DSV den diskonteringssats, som er anvendt til at 

ekstrapolere pengestrømme i terminalværdi.  

Figur  8 .2 DSV årsrapporten, immaterielle aktiver note 12, s. 46 

                                         

 

113 DSV Årsrapport 2008, regnskabsberetning, s. 10 
114 DSV Årsrapport 2008, finansielle målsætninger, s. 7 
115 Bilag xxxx Country Forecast World, december 2009  
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Jf. anbefalingerne tilrådes det, at væksten i terminalperioden fastlægges med udgangspunkt i 

de langsigtede vækstforventninger, hvilket vil sige på et niveau med real BNP tillagt inflation for 

den pågældende virksomhed og industri. DSV oplyser, at den anvendte forventede vækst i 

terminalperioden vurderes ikke at overstige den langsigtede vækstrate indenfor branche116. De 

væsentlige CGU er er ikke underopdelt i et geografisk område. Det er derfor svært at foretage 

en konkret vurdering af de enkelte vækstrater med mindre man søger brancheanalyser for de 

enkelte forretningsområder. Derfor bliver analysen af størrelsen af vækstraterne foretaget med 

udgangspunkt i de geografiske markeder, som DSV opererer på.  

Da DSV s hovedaktiviteter primært foregår på det europæiske marked, kunne det være 

interessant at se på den langsigtede vækstrate for det europæiske marked, for at kunne 

vurdere, hvorvidt den anvendte vækstrate ligger på niveau med de generelle forventninger. Ser 

vi derfor på prognosen for Europa bilag 6 forventes væksten i 2013 at ligge på omkring 4,1% 

(real BNP 1,9% plus inflation 2,2%). Udsigterne for hele verden peger på en vækst på 5,8% 

(real BNP 3,0% og inflation 2,8%). Disse observationer underbygger DSV s påstand om, at den 

anvendte forventede vækstrate i terminalperioden ikke vurderes at overstige den langsigtede 

vækstrate. Det kan samtidigt konstateres, at vækstraten ligger i den forsigtige ende af skalaen, 

hvilket vurderes for at være hensigtsmæssigt, da der ikke foreligger yderligere oplysninger for 

vurderingen.   

Vækstraten for alle tre segmenter er fastlagt på samme niveau uanset forretningsområde eller 

geografisk marked. Det må formodes, at væksten varierer afhængig om, at der er tale om luft 

og søfragt eller outsourcing af lager. Derfor formodes det, at det vil være mest hensigtsmæssigt 

at anvende en differentieret vækst. Ud fra divisionsberetningen i årsrapporten kan det læses, at 

Road og Solutions divisionen primært opererer på det europæiske marked, hvor der ligeledes 

indgår nye østeuropæiske markeder. Air & Sea opererer hovedsageligt på det europæiske 

marked, men er ligeledes stærkt repræsenteret i USA og Asien. DSV oplyser ikke nærmere om, 

hvorvidt virksomheden har anvendt en differentieret vækstrate på de forskellige markeder, 

hvilket lader regnskabslæseren tilbage med en manglende redegørelse for den valgte 

fremgangsmåde. Det må derfor konkluderes, at de kvalitative egenskaber så som relevans og 

fuldstændighed ikke er overholdt i oplysningerne om den udførte nedskrivningstest.  

Argumentet for anvendelsen af den samme vækstrate kunne være, at den forventede vækstrate 

er en vejet gennemsnitlig rate for mange etablerede markeder og kun i mindre omfang de mere 

risikable markeder. Dette er imidlertid ikke en forklaring, som fremgår i noten, hvorfor det kan 

konkluderes, at DSV kun overholder de kvalitative krav i ringere grad.  

                                         

 

116 DSV Årsrapport 2008, note 12, s.46 
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Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

I henhold til standarden oplyser DSV en før skat diskonteringsfaktor, som er anvendt til at 

tilbagediskontere de forventede fremtidige pengestrømme.   

DSV oplyser at, i beregningen af den t ilbagediskonterede net topengest røm anvendes 

diskonteringsfaktorer, som afspej ler den r isikofr i rente m ed t illæg af de r isici, der er forbundet 

m ed de enkelte pengest røm sbringende enheder, herunder geografisk placering, finansiel r isiko 

samt størrelsen af de pengest rømsfrem bringende enheder. 117  

Jf. figur 8.2. er diskonteringsfaktoren fastsat til 10,5% for Road og Air & Sea segment, mens 

den ligger på et lavere niveau på 10,3% for Solutions segment. For at kunne foretage en 

vurdering af størrelsen på diskonteringsfaktoren skal de enkelte mulige komponenter 

undersøges. Der foreligger ingen konkret information omkring fastlæggelsen af den anvendte 

diskonteringsfaktor i årsrapporten, hvorfor der søges ekstern information til denne analyse.  

WACC 

For at kunne foretage en analyse af størrelsen af WACC skal der foretages korrektioner for at 

kunne komme frem til en før skat WACC. Det antages at gennemsnitsskatteprocenten ligger på 

31%118, hvilket medfører en WACC efter skat på ca. 7,2% (10,5*(1-0,31). Med udgangspunkt i 

aktieanalysen foretaget af Jyske bank, kan det konstateres, at der bliver anvendt en WACC på 

7,8%119. Aktieanalytiker fra LD Markets opererer med en sats på 7,5%.120 Disse observationer 

medfører den konklusion, at DSV anvender en diskonteringsfaktor, som ligger noget lavere end 

den diskonteringsfaktor, som de eksterne aktieanalytikere anvender. Dette medfører, at den 

tilbagediskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme alt andet lige er højere end ved 

diskontering med en højere WACC størrelse.   

Det som umiddelbart også falder i øjnene er, at DSV har nedjusteret diskonteringsfaktoren fra 

11,4-11,8% til 10,3-10,5% i 2008. DSV oplyser, at de anvendte diskonteringsfaktorer afspejler 

den risikofri rente med tillæg af de markeds specifikke risici. Konsekvenserne af finanskrisen 

har dog medført et fald i den risikofri rente til 3,31% i 2008 i forhold til 4,48% i 2007 jf. bilag 2. 

Dette kan være et argument for, at DSV har nedjusteret diskonteringsfaktoren. Samtidig skal 

det huskes, at konsekvenserne af finanskrisen har haft en omvendt påvirkning på eksempelvis 

risikotillæg på gæld. Anbefalingerne tilråder, at vurderingen sker ud fra en antagelse om, at der 

sker gradvis normalisering af risikotillægget på gælden. Omvendt bør det også forventes, at de 

normaliserede risikotillæg vil være højere end de realiserede risikotillæg for perioden 2003-

                                         

 

117 DSV Årsrapport 200,8, note 12, s. 46 
118 DSV Årsrapport 2008, budget 2009 i hovedtal, s.9 

 

effektiv skatteprocent forventes at være 31% i 2009 
119 Jyske Bank, DSV 

 

akkumuler, stærk indtjening i et svært marked, den 02.11.2009 
120 LD Markets, DSV opstartsanalyse, 4. December 2006 
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2007. Derfor kan det konkluderes, at der ikke umiddelbart er tydelige grunde, som kan 

retfærdiggøre den lave diskonteringsfaktor.   

Det andet argument for en nedjustering kan være, hvis DSV har valgt at indregne risikoen i de 

estimerede fremtidige pengestrømme i budgetperioden, eller indarbejdet risikoen i den fastlagte 

vækstrate. Jf. IAS 36.55-56 må diskonteringssatsen ikke afspejle risici, som allerede er 

indregnet i de fremtidige pengestrømme eller vækstraten. Ved denne fremgangsmåde vil det 

derfor være korrekt at nedjustere diskonteringsfaktoren. DSV anvender en budgetperiode på 1 

år, hvor de aktuelle risici er indregnede. Dette er dog ikke en tilstrækkelig periode for at kunne 

nedjustere diskonteringsfaktoren i terminalperioden. Vækstraten ligger på et realistisk niveau 

og er uændret i forhold til sidste år. Derfor er der ikke umiddelbare argumenter for, at DSV bør 

nedjustere diskonteringsfaktoren. Det kan derfor konkluderes, at oplysningerne omkring 

nedskrivningstest er mangelfulde. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at DSV redegør for 

forudsætningerne for den ændrede diskonteringsfaktor. De sparsomme informationer omkring 

nedskrivningstesten, efterlader regnskabslæseren med mange uforklarede spørgsmål, hvilket i 

den sidste ende påvirker kvaliteten af årsrapporten, samt troværdigheden.  

8 .2 .3 . Følsomhedsanalyse 

I henhold til IAS 36.134 (f) skal virksomheden udarbejde en følsomhedsanalyse, hvis en rimelig 

sandsynlig ændring i en af nøgleforudsætninger kan medføre et nedskrivningsbehov. DSV 

oplyser, at ledelsen vurderer, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger 

ikke vil m edføre, at den regnskabsm æssige værdi af goodwill v il overst ige 

genindvindingsværdien121. Denne udmelding er udtryk for, at ledelsen har taget stilling til 

følsomheden af nedskrivningstesten. Dette giver dog umiddelbart ingen indikation på, i hvilken 

grad de anvendte nøgleforudsætninger er følsomme over for ændringerne.  

Anbefalingerne tilråder, at virksomhederne forholder sig kritisk til nedskrivningstesten, 

udarbejder en følsomhedsanalyse og på den måde øger gennemsigtigheden i 

nedskrivningstesten. Dette kan konkluderes ikke at være implementeret i DSVs årsrapporten, 

hvorfor de kvalitative krav til informationer i årsrapporten kun i nogen grad er overholdt.   

8 .3 . Analyse af delårsrapporter 2009 

DSV koncernen har aflagt delårsrapport for tredje kvartal 2009. Omsætningen udgør 26.941 

mio. kr. for de første tre kvartaler i forhold til 26.117 mio. kr. for samme periode sidste år. Den 

organiske vækst har udviklet sig negativt for de først ni måneder med -21% i forhold til år 

2008122. DSV meddeler, at integrationen af ABX LOGISTICS stort set er afsluttet i alle lande, og 

i Tyskland og Spanien ventes afslutningen at være gennemført ved årets udgang. Omkostninger 

                                         

 

121 Årsrapporten, note 12, s. 46 
122 DSV Delårsrapport 2009, 3. Kvartal, s. 3 
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til restrukturering har udgjort en stor post i regnskabet på 500 mio. kr., som således har en 

effekt på resultatet.   

DSV s tredje kvartalsregnskab skuffede markedets forventninger, og virksomheden nedjusterer 

egne forventninger til årets omsætning og nettoresultat. Den nye prognose ser således ud; 

omsætningen forventes at udgøre 36 -36,5 mia. kr. mod den tidligere prognose på 38 mia. 

kr.123 DSV fastholder forventningerne om et resultat før særlige poster på 1.750 mio. kr. i 2009.  

På baggrund af ovenstående oplysninger om kvartalsregnskabet kan det fastslås, at 

finanskrisen har haft en væsentlig indvirkning på DSV s forretning. Ledelsen redegør i detaljer 

for hvert af de tre forretningsområder, som giver en grundig forståelse for forholdene, som har 

forårsaget udviklingen. Jf. DSV delårsrapporter er der ikke foretaget nedskrivninger på goodwill 

i de første ni måneder. Det er ikke muligt at fastslå, hvorvidt den opbremsende vækst på 

markedet vil have effekt på nøgleforudsætningerne, som anvendt ved udførelsen af 

nedskrivningstest. Den økonomiske recession forventes kun at være kortvarig124, hvorfor den 

formentligt ikke vil påvirke de langsigtede forudsætninger. Effekten af udviklingen i 2009 er 

dermed med til at påvirke de budgetterede pengestrømme i den korte femårige periode. Det må 

antages, at DSV har kalkuleret med denne negative udvikling og har indregnet effekten i de 

budgetterede pengestrømme.   

8 .4 . Delkonklusion 

Ud af analysen af nedskrivningstest udført af DVS kan følgende konkluderes:  

DSV foretager nedskrivningstest af goodwill på CGU er, som er præsenteret på divisionsniveau, 

som er ligeledes virksomhedens segmenter. IAS 36.80 er derfor opfyldt.  

DSV budgetterer kun pengestrømme over en etårig periode, hvor de efterfølgende fremtidige 

pengestrømme fremskives. Dette efterlader en vis usikkerhed om, hvorvidt de estimerede 

pengestrømme afspejler et retvisende billede af størrelsen af de fremtidige pengestrømme, da 

der benyttes skøn for fremskrivningen og ikke aktuelle kendte forudsætninger.  

DSV estimerer de fremtidige pengestrømme med den samme vækstrate for alle tre CGU er. 

Dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt at anvende en differentieret vækst, da det må 

formodes at væksten varierer afhængig af geografisk marked, samt forretningsområde.  

Den anvendte diskonteringsfaktor i terminalperioden ligger noget lavere end den 

diskonteringsfaktor, som de eksterne aktieanalytikere anvender. Dette medfører, at den 

                                         

 

123 http://borsen.dk/?treeid=2618&id=27924&urlpart_firm=dsv
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Europa ude af recessionen, 13. November 2009 
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tilbagediskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme alt andet lige er højere end ved 

diskontering med en højere WACC størrelse. De sparsomme informationer omkring 

nedskrivningstesten, efterlader regnskabslæseren med mange uforklarede spørgsmål, hvilket i 

den sidste ende påvirker kvaliteten af nedskrivningstesten, samt troværdigheden.  

DSV har valgt ikke at udarbejde følsomhedsanalysen. Der fremgår af årsrapporten, at ledelsen 

vurderer, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre et 

nedskrivningsbehov. Denne information vurderes for at være meget overordnet og bidrager 

dermed ikke med større grad af pålidelighed til den udførte nedskrivningstest.    

Det seneste kvartalsregnskab viser, at markedsforholdene fortsætter med at være udfordrende. 

Den organiske vækst har udviklet sig negativt for de først ni måneder med -21%. Effekten af 

udviklingen i 2009 er utvivlsom med til at påvirke de budgetterede pengestrømme i den korte 

femårige periode. Det må antages, at DSV har kalkuleret med denne negative udvikling og har 

indregnet effekten i de budgetterede pengestrømme, hvis ikke kan det på sigt betyde et 

potentiel nedskrivningsbehov.  

Generelt kan det konkluders, at DSV har udført nedskrivningstest i overensstemmelse med IAS 

36 regelsættet. Nedskrivningstesten er baseret på en kort budgetperiode, som kan give 

anledning til usikkerheder. Vækstraten er sat på et realistisk niveau, mens den anvendte 

diskonteringsfaktor vurderes for at ligge på et lavt niveau. Oplysningerne omkring 

nøgleforudsætningerne er ret begrænsede, hvorfor de efterlader regnskabsbrugeren med en vis 

usikkerhed omkring overvejelserne og de anvendte forudsætningerne. Det vurderes derfor, at 

de kvalitative krav kun i nogen grad er opfyldt.      
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99 ..  SSaa mm mm ee nn hh oollddee llssee  aa ff  aa nn aa llyy ssee nn ss  rr ee ssuu ll tt aa tt  

I de foregående kapitler er der blevet analyseret nedskrivningstests udført af fire virksomheder, 

hvor goodwill værdien udgør en meget væsentlig andel af de samlede aktiver, samt 

egenkapitalen.  

I dette kapitel bliver analysen af de enkelte virksomheder sammenholdt, for således at danne et 

overblik over de konkrete problemstillinger, samt grundlag for den endelige konklusion på 

problemstillingen.  

9 .1 . Oplysninger om nedskrivningstest 

Analysen har vist at alle fire virksomheder har indarbejdet en redegørelse for påvirkningerne fra 

den økonomiske recession i årsrapporten. G4S oplyser, at virksomheden er elastisk i forhold til 

den økonomiske recession, og giver ingen konkrete oplysninger om, hvordan ledelsen har 

håndteret konsekvenserne af finanskrisen ved udførelsen af nedskrivningstest. Carlsberg 

derimod fremhæver, at ledelsen er meget opmærksom på udfordringerne omkring den 

finansielle usikkerhed og har lagt meget stor vægt på udøvelsen af skøn og vurderinger i 

forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten. Carlsberg redegør som den eneste virksomhed 

detaljeret for, hvilke overvejelser virksomheden har gjort i forbindelse med udarbejdelsen af 

nedskrivningstesten, og hvilke konsekvenser finanskrisen har haft for estimeringen af 

vækstraten samt diskonteringsraten.   

Generelt kan det konkluderes, at trods goodwill udgør en meget væsentlig regnskabspost i 

balancen hos disse fire virksomheder, ses det kun i Carlsberg, at ledelsen har fokus på 

konsekvenserne i nedskrivningstesten og oplyser overvejelserne omkring 

nøgleforudsætningerne, som er påvirket af finanskrisen. Disse informationer vurderes at have 

væsentlig betydning for en regnskabsbruger, da det viser, at virksomheden har vist hensyn til 

de eventuelle usikkerheder.   

9 .1 .1 . Fastlæggelse af pengestrømfrembringende enheder 

Ud fra analysen kan det konkluderes, at samtlige virksomheder har overholdt bestemmelserne 

jf. IAS 36.80. DSV har som den eneste virksomhed allokeret goodwill på samme niveau, som 

forretningssegmenterne. G4S og Carlsberg opererer med CGU er på landeniveauer, som giver 

en detaljeret præsentation af goodwill sammensætningen. Danisco har ændret 

regnskabspraksis omkring segmentoplysningerne for årsrapport 2008/2009, og udfører 

nedskrivningstest på et mere gennemsigtigt niveau end tidligere.     
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Oplysningskravene jf. IAS 36.134 kan således også konkluderes for at være opfyldt af samtlige 

af virksomhederne. Præsentationen af de væsentlige CGU er hvor goodwill er henført, er 

derimod diskutabelt. G4S præsenterer de mindre væsentlige CGU er i en samlet post, som 

udgør 36% af den samlede værdi af goodwill. Carlsberg præsenterer den regnskabsmæssige 

værdi af goodwill per segment, trods at nedskrivningstesten bliver udført på landeniveau. Disse 

præsentationer efterlader regnskabslæseren med en vis usikkerhed og mangelfuld information, 

som begrænser ham/hende i at kunne foretage en selvstændig vurdering af den udførte 

nedskrivningstest. De kvalitative krav vurderes derfor kun at være opfyldt i nogen grad.    

9 .1 .2 . Estimering af fremtidige pengestrømme 

Længden af budgetperioden 

Ud fra analysen af nedskrivningstests udført af de fire virksomheder kan det konkluderes, at 

samtlige virksomheder har udarbejdet budget på op til 5 år, jf. IAS 36.33. Anbefalingerne 

tilråder imidlertid, at virksomheden fraviger fem års reglen, hvis indtjeningsmarginalen ikke er 

normaliseret, eller hvis der forventes væsentlig positiv eller negativ vækst. Analysen har ikke 

vist, at dette skulle være aktuelt for disse virksomheder, da den nyerhvervede goodwill bliver 

henført til de eksisterende CGU er, som vurderes for at være etablerede og have et normaliseret 

indtjeningsmønster.   

Budgetperioden som virksomheder anvender, giver derimod anledning til en diskussion om, 

hvorvidt de kvalitative krav er opfyldt. G4S, Danisco og Carlsberg anvender et treårigt budget, 

hvorimod DSV anvender et etårigt budget, hvor de efterfølgende år bliver fremskrevet med en 

generel vækstrate, som afspejler den langsigtede vækstrate. Konsekvenserne af finanskrisen 

har sat sine spor og prognoserne for de kommende år peger på langsom vækst, således at der 

går nogle år før væksten er normaliseret igen. Det vurderes derfor at være unøjagtigt, at 

anvende den langsigtede vækstrate allerede i år 2, da denne ikke afspejler den reelle vækst. 

Det kan derfor konkluderes at, trods anbefalingerne om at udvide budgetperioden vælger 

virksomheder at anvende en kort budgetperiode for at undgå usikkerhederne. Dette vurderes 

for at være for en konservativ tilgang til udførelsen af nedskrivningstest, da finanskrisens 

påvirkning på virksomhedens forretning ikke bliver afspejlet præcist på kort sigt.  

Generelt kan det konkluderes ud fra analysen, at de fremtidige pengestrømme bliver estimeret 

med en afvejning af på den ene side det forhold, at langsigtet vækst ikke kan overstige den 

forventede langsigtede vækst på markedet, og på den anden side usikkerheden forbundet med 

pengestrømmene længere ude i fremtiden. Resultatet giver alt andet lige en mere sandsynlig og 

pålidelig værdi af pengestrømmene. Det kvalitative krav om pålideligheden er derfor opfyldt.     
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Det vurderes dog ligeledes, at være relevant for en regnskabsbruger at kende så præcise som 

mulige forudsætninger for at kunne foretage sin egen vurdering. Disse forudsætninger er ikke 

præsenteret tydeligt hos de fire virksomheder, hvorfor det kvalitative krav om relevansen er 

kun i nogen grad opfyldt.    

Vækstrate i terminalperioden 

Ud af analysen af nedskrivningstests kan det konkluderes, at samtlige virksomheder anvender 

en vækstrate, som ligger under niveauet for den langsigtede vækstforventning, jf. IAS 36.134, 

samt anbefalingerne fra fageksperter.   

Analysen har vist, at den anvendte vækstrate varierer bredt afhængig af den geografiske 

region, samt de markedsspecifikke risici. I G4S varierer vækstraten mellem 0% til 20% for 

forskellige CGU er. For de væsentlige grupper af CGU er er der anvendt følgende vækstrater i 

terminalværdien:  

 

G4S anvender vækstrater på 5,3%-5% for UK og USA  

 

Danisco anvender vækstrater på 3%-4% for Europa, Nordamerika og Asien 

 

Carlsberg anvender vækstrater på 1,5%-2,5% for Europa og Asien 

 

DSV anvender en vækstrate på 2,5% for alle enheder, hovedsageligt Europa  

Det kan derfor konkluderes at, trods at virksomhederne opererer på de samme markeder, kan 

der ikke foretages en sammenligning af vækstraten på tværs af forskellige virksomheder. 

Vækstraten afhænger i høj grad af virksomhedens markedsandel på det pågældende marked, 

samt hvor meget det pågældende produkt eller forretningsområde vokser i forhold til det 

generelle samfund. Carlsberg anvender eksempelvis en vækstrate, som ligger på niveau med 

inflationen. Ud fra interviews med aktieanalytikere kunne det konstateres, at størrelsen af de 

anvendte vækstrater i nedskrivningstests ligger på et realistisk niveau, og muligvis lidt for 

forsigtig hos DSV og Carlsberg. G4S derimod anvender en forholdsvis aggressiv vækstrate, som 

er blevet opjusteret i 2008 og vurderes at være for høj ud fra aktieanalytikernes synsvinkel.  

Analysen har ligeledes vist, at udmeldingerne om forudsætningerne er sparsomme i 

årsrapporten hos samtlige virksomheder. Det fremgår eksempelvis ikke af G4S 

nedskrivningstest, hvilke overvejelser der ligger bag opjusteringen af vækstraterne. 

Virksomhederne overholder lige akkurat de opstillede oplysningskrav jf. IAS 36.134 og ikke 

mere. Informationerne omkring forudsætningerne for den fremtidige vækst er meget 

konkurrencefølsomme, hvorfor ledelsen holder disse tæt ind til kroppen. Disse informationer 

vurderes for at være meget relevante taget finanskrisen i betragtningen.  Derfor er det svært 

for en regnskabsbruger at vurdere den udførte nedskrivningstest, hvorfor det konkluderes, at 

de kvalitative krav kun i nogen grad er overholdt af virksomhederne.   
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9 .1 .3 . Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Analysen af den anvendte diskonteringsfaktor har vist, at ikke alle virksomheder overholder de 

regnskabsmæssige bestemmelser jf. IAS 36. Danisco eksempelvis anvender den samme 

diskonteringsfaktor for samtlige CGU er uden at der tages hensyn til de specifikke risici knyttet 

til de forskellige CGU er, som det ellers bør reguleres jf. IAS 36.55.  

Analysen af de andre virksomheder har vist at den anvendte diskonteringsfaktor varierer bredt 

afhængig af den geografiske region, samt de virksomhedsspecifikke risici.  

 

G4S anvender en før skat diskonteringsfaktor på 7,7%-71,7% og 11,4% for hele 

koncernen 

 

Danisco anvender en WACC efter skat på 7,12% for alle enheder  

 

Carlsberg anvender en før skat diskonteringsfaktor på 3,9%-16,4% 

 

DSV anvender en før skat diskonteringsfaktor på 10,3%-10,5%  

Som nævnt tidligere kan der ikke foretages en sammenligning på tværs af virksomhederne, da 

fastlæggelsen af diskonteringsfaktor er meget virksomhedsspecifik. Generelt kan det 

konkluderes, at virksomhederne har anvendt en realistisk diskonteringsfaktor, som eksterne 

aktieanalytikere ligeledes anvender. Konsekvenserne af finanskrisen har medført, at 

fastlæggelsen af diskonteringsfaktoren kan være meget vanskelig, hvorfor den generelle 

anbefaling lyder, at virksomhederne skal fastlægge diskonteringsfaktoren med en antagelse om, 

at de finansielle markeder på langt sigt bliver stabile igen. Carlsberg oplyser tydeligt i 

årsrapporten, at ledelsen har taget hensyn til mulige usikkerheder på det nuværende marked. 

Disse er indregnet i de kortfristede pengestrømme, hvorimod de langsigtede forventninger er 

baseret på baggrund af forventning om en normaliseret finansiel situation. Oplysningerne i 

DSV s årsrapport peger ikke på den samme fremgangsmåde som i Carlsberg. Derfor vurderes 

det, at DSV anvender en diskonteringsfaktor, som ligger i underkanten af, hvad analytikere 

anvender, og der foreligger ingen klar indikation på, hvorfor der er foretaget en nedjustering af 

diskonteringsfaktoren i 2008.  

Generelt kan det konkluderes, at oplysningerne omkring forudsætningerne omkring de 

anvendte diskonteringsfaktorer er meget begrænsede. Det vurderes derfor, at det kun er 

Carlsberg, som formoder at opfylde de kvalitative krav og præsenterer en gennemarbejdet 

nedskrivningstest.    
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9 .1 .4 . Følsomhedsanalyser 

Ud fra analysen kan det konstateres, at det kun er Carlsberg og G4S som præsenterer en 

følsomhedsanalyse. DSV nævner, at ledelsen vurderer, at sandsynlige ændringer i de 

grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre et nedskrivningsbehov, mens Danisco slet ikke 

nævner noget omkring en følsomhedsanalyse. Jf. IAS 36.134 skal der foretages en 

følsomhedsanalyse, hvis der foreligger sandsynlighed for et potentielt nedskrivningsbehov. 

Anbefalingerne tilråder, at virksomheden forholder sig kritisk til de anvendte nøgleudsætninger.   

Det kan derfor konstateres, at anbefalingerne ikke er overholdt i to af de fire virksomheder. Det 

vurderes således også, at de kvalitative krav således kun er opfyldt i ringe grad for disse 

virksomheder.   

9 .2 . Analyse af delårsrapporter 

Ud fra analysen af delårsrapporter kan det konkluderes, at ingen af virksomhederne har 

foretaget nedskrivning på goodwill. Markedsforholdene er svære for samtlige af 

virksomhederne. Carlsberg og DSV har været tvunget til at foretage nedjusteringer af 

forventningerne til regnskabsåret 2009. Danisco til gengæld har udmeldt om en opjustering af 

forventningerne til 2009, dog behæftet med usikkerhed om en mulig nedskrivning på goodwill 

for Sweeteners. Dette vurderes ikke at hænge sammen med, at Danisco har valgt ikke at 

udarbejde en følsomhedsanalyse i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen. Med hensyn til de 

kvalitative krav kan det diskuteres, hvorvidt Danisco har opfyldt disse i årsrapporten. Set ud fra 

regnskabsbrugerens synsvinkel må en troværdig præsentation af den finansielle position og 

fuldstændig information alt andet lige betyde, at regnskabsbrugeren får et bedre grundlag for at 

han/hun kan foretage en økonomisk beslutning. Derfor vurderes det, at årsrapporten har 

indeholdt mangelfuld information omkring nedskrivningstesten, hvorfor de kvalitative krav ikke 

er opfyldt.     
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11 00 ..  KKoonn kk lluu ssiioonn  

Med udgangspunkt i en empirisk analyse af udvalgte nedskrivningstests har formålet med 

denne afhandling været at undersøge, hvorvidt nedskrivningstests er udført i overensstemmelse 

med IAS regelsættet, samt de aktuelle anbefalinger. Endvidere er det blevet analyseret, i 

hvilken grad de udførte nedskrivningstests overholder de generelle kvalitative krav til 

årsrapporten.  

Konsekvenserne af den økonomiske recession og volatilitet på markedet har bidraget med 

yderligere udfordringer i forbindelse med udførelsen af nedskrivningstests. Det er blevet 

betydeligt sværere at budgettere de fremtidige pengestrømme, at estimere den langsigtede 

forventning til væksten og at estimere diskonteringsfaktoren, da der er stor usikkerhed om 

fremtiden. Disse udfordringer stiller større krav til oplysningerne i nedskrivningstesten om 

ledelsens overvejelser, der ligger bag de anvendte nøgleforudsætninger.   

Ved en analyse af de udvalgte virksomheder kan det konkluderes, at samtlige virksomheder 

oplyser om finanskrisens påvirkning på virksomhedens forretning. Det er dog kun få 

virksomheder, som decideret redegør for konsekvenserne af finanskrisen for den udførte 

nedskrivningstest. Dette har en væsentlig betydning for de kvalitative krav til 

nedskrivningstesten, hvorfor det kan konkluderes, at oplysningsniveauet er lavt finanskrisen 

taget i betragtningen.    

Allokeringen af CGU er i de enkelte virksomheder giver et godt billede af goodwill 

sammensætningen og er et godt grundlag for, at en regnskabsbruger selv kan foretage en 

vurdering af den udførte nedskrivningstest. Oplysningsniveauet omkring de enkelte CGU er er 

dog begrænset, og det gør vanskeligt for en regnskabsbruger at få et fuldstændigt billede af 

goodwill sammensætningen.  

Ud fra analysen af de estimerede fremtidige pengestrømme kan det konkluderes, at estimaterne 

er baseret på en forsigtig og til en vis grad konservativ tilgangsmåde. Konsekvenserne af 

finanskrisen ses indregnet i de kortfristede pengestrømme hos alle fire virksomheder. Trods 

anbefalingerne fra fageksperterne anvender virksomhederne en kort budgetperiode og lægger 

størst vægt på den langsigtede vækst. Dette betyder, at for nogle virksomheder viser værdien 

af de fremtidige pengestrømme et upræcist estimat, da pengestrømmene ikke afspejler de 

kortsigtede risici. Oplysningerne omkring de anvendte nøgleforudsætninger er derimod meget 

sparsomme, hvilket ikke bidrager til fuldstændig information for en regnskabsbruger og 

efterlader en vis usikkerhed omkring pålideligheden af de anvendte nøgleforudsætninger.     
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Ud fra analysen af følsomhedsanalysen kan det tydeligt ses, at ikke alle virksomheder har 

prioriteret denne information. Konsekvenserne af finanskrisen taget i betragtning og de 

dertilhørende udfordringer, vurderes følsomhedsanalysen at have en essentiel betydning for de 

kvalitative egenskaber i den udførte nedskrivningstest. Oplysninger om følsomheden vurderes 

at bringe en høj grad af pålidelighed til den udførte nedskrivningstest. Informationerne i 

følsomhedsanalysen er væsentlig, hvis udeladelse heraf kan have en indflydelse på 

regnskabsbrugerne økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af den udførte 

nedskrivningstest. Det kan derfor konkluderes, at nogle af virksomhederne har formået at 

opfylde de kvalitative krav, da disse har udarbejdet en følsomhedsanalyse.   

Det kan således konkluderes, at de udvalgte nedskrivningstests er udført i overensstemmelse 

med IAS regelsættet, samt aktuelle anbefalinger. De generelle kvalitative krav vurderes dermed 

kun at være opfyldt i nogen grad, da ingen af de analyserede virksomheder formoder at angive 

et informationsomfang, som dækker samtlige usikkerheder ved de anvendte 

nøgleforudsætninger.           
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Bilag 1 

 
Udvalg af virksomheder  

Nedenfor er gengivet virksomhedernes goodwill og aktivmasse samt goodwill i forhold til 

aktivmasse-procent for år 2007 og 2008. Listen over de største børsnoterede virksomheder er 

hentet fra Børsen den 22. Juli 2009. 

 

Virksomheder med regnskabsmæssig værdi af goodwill på 25% i forhold til balancesum er 

udvalgt til analysen.   
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Bilag 2 

 
Historisk udvikling af 10-årigstatsobligation      
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Bilag 3 

 
Soliditets rating    
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Bilag 4 

 
Landerapport 

 
UK   

UK      

Kilde: http://www.eiu.com/, Economist Intelligence Unit, Country Forecast Report, November 2009     

Kilde: http://www.eiu.com/, Economist Intelligence Unit, Country Forecast Report, November 2009   

http://www.eiu.com/
http://www.eiu.com/
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Bilag 5 

 
Landerapport 

 
USA  

USA    

Kilde: http://www.eiu.com/, Economist Intelligence Unit, Country Forecast Report, November 2009      

Kilde: http://www.eiu.com/, Economist Intelligence Unit, Country Forecast Report, November 2009    

http://www.eiu.com/
http://www.eiu.com/
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Bilag 6 

 
Landerapport 

 
Europa   

European Union     

Kilde: http://www.eiu.com/, Economist Intelligence Unit, Country Report European Union, September 2009   

http://www.eiu.com/
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Bilag 7 

 
Landerapport 

 
Asia   
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Kilde: http://www.eiu.com/, Economist Intelligence Unit, Country Forecast Asia, November 2009    

http://www.eiu.com/
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Bilag 8 

 
Landerapport 

 
World     

Kilde: http://www.eiu.com/, Economist Intelligence Unit, Country Forecast World, December 2009  

http://www.eiu.com/

