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Executive Summary

This Master thesis is written in connection with the conclusion of the Master study of auditing and accounting at

Copenhagen Business School. The thesis aims to describe the requirements for issuers of financial statements in

regard to recognition, measurement and disclosures related to goodwill and impairments. Hereafter the thesis

elaborates on the requirements of auditors performing independent audits of the aforementioned financial

statements, specifically concerning goodwill and impairments.

The thesis analyses reports issued by ESMA, decrees issued by Danish public regulators as well as statements

issued by regulators regarding goodwill and impairment disclosures, and accounting practices. This analysis

shows the issues faced by issuers of financial statements.

The thesis goes on to analyse the current, specific, situation of goodwill and impairment disclosures in financial

statements issued by the companies in the OMX C20-CAP. The analysis is performed through qualitative com-

parison to the requirements according to IAS 36, to “the good example” according to recognition and awards

given by the Danish Association of State Authorised Public Accountants in 2015 as well as decrees from Danish

enforcers of financial review. The analysis shows that there, quite clearly, is some way to go before issuers of

financial statements are in full compliance with IAS 36, and stakeholders are given the full picture of goodwill

and impairments hereof. In the thesis, a further analysis of the future roll of the independent auditor concerning

especially disclosures regarding goodwill and impairments has been undertaken. The analysis of the independent

auditor’s roll has taken into consideration the impact of forthcoming EU-legislation as well as to-be-implemented

International Standards of Auditing and not least, the requirement to stay independent.

Based on these analyses, it is expected that especially the implementation of Key Audit Matters in the Auditor’s

Report on the financial statements can lead to an increased and improved dialogue between the independent

auditor, and the Audit Committee in Denmark. This increased dialogue, in turn, is expected to lead to an im-

provement in disclosures, increasing value for stakeholders. The fact that goodwill and impairment in its nature

almost certainly will be a Key Audit Matter, can also increase discussions hereof and possibly increase transpar-

ency given that the independent auditor must elaborate on the audit hereof. For the Key Audit Matters, it is

imperative that they do not become “boilerplate” wordings, and instead are specific for the individual companies

in question.
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1 Indledning

Motivationen, der ligger til grund for valget af emnet for denne afhandling, skal findes i det faktum, at offentlige

myndigheder som ESMA1, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen i de senere år har haft et væsentligt fokus på good-

will og værdiansættelsen heraf. Baggrunden for dette fokus er, at de føromtalte myndigheder har konstateret,

at egenkapitalen i mange virksomheder, med store indregnede goodwill, overstiger markedsværdierne2, hvilket

tyder på, at der eksisterer en kløft imellem, hvilke oplysninger virksomhederne har til rådighed kontra markedet

som helhed. I forlængelse heraf er det derfor interessant at undersøge, om gældende regnskabsstandarder ef-

terleves i tilstrækkeligt omfang af regnskabsaflæggerne og hvilken rolle revisor kan spille, inden for den gæl-

dende og kommende lovgivning, i relation til at mindske forskellene i tilgængeligheden af information, som de

forskelligartede værdiansættelser tyder på.

I Danmark blev det i 2005 pålagt alle børsnoterede virksomheder, at aflægge koncernregnskab efter IFRS3. På

dette tidspunkt var der højkonjunktur, og økonomien buldrede af sted, hvorfor der ikke var særligt fokus på

værdiansættelse af virksomhedens aktiver.4 Kravet om aflæggelse efter IFRS blev senere skærpet, hvorefter alle

børsnoterede virksomheder skulle aflægge årsrapport efter IFRS uanset, om der var tale om en koncern eller ej.5

Overgangen til IFRS for børsnoterede virksomheder har resulteret i et stigende fokus på værdiansættelse af ak-

tiverne i virksomhederne. Dermed er der sket en overgang fra det transaktionsbaserede regnskabsparadigme til

det værdibaserede paradigme. I denne sammenhæng spiller immaterielle aktiver, herunder goodwill, en central

rolle i relation til at synliggøre disse merværdier og den efterfølgende værdiansættelse heraf.

Den regnskabsmæssige regulering af goodwill, og den tilhørende værdiansættelse efter IFRS, er omfangsrig og

kompleks. Samtidig kræver standarderne, at ledelsen skal foretage en række væsentlige og kritiske regnskabs-

mæssige skøn, hvor selv minimale ændringer i forudsætningerne heri, kan have en stor betydning for værdian-

sættelsen af det pågældende aktiv. Værdiansættelse til dagsværdi sker på baggrund af relativt vanskelige bereg-

ninger. Disse forhold medfører selvsagt, at virksomhedens interessenter har et øget informationsbehov således,

at disse har mulighed for at vurdere skønnene, forudsætningerne og antagelserne, der er lagt til grund ved ind-

1 ESMA, European Securities and Markets Authority, som er det europæiske børstilsyn
2 Interview med Finanstilsynet, bilag 2
3 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 5
4 Karnov Group; Revision og Regnskabsvæsen; oktober 2015, s. 44
5 Deloitte, Introduktion til de international regnskabsstandarder, s. 9
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regningen, målingen og værdiansættelsen af goodwill i årsrapporten. Dette informationsbehov har IAS 36 adres-

seret ved at stille mange krav til, hvilke oplysninger som virksomhederne skal give i noterne om de foretagne

nedskrivningstest.

Usikkerhederne og skønnene, der er forbundet med indregning og måling af goodwill har betydet, at også regn-

skabskontrollanterne, herunder særligt ESMA, løbende har fokus på netop denne regnskabspost. ESMAs fokus

har endvidere medført, at også Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen i Danmark har rettet opmærksomheden i

mod emnet, som led i det europæiske samarbejde. Dette fokus er blot blevet yderligere intensiveret i de senere

år, hvilket afspejles i Erhvervsstyrelsens julebrev, Finanstilsynets temaundersøgelse om goodwill samt ESMAs

rapport ”European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial

statements”.

Årsagen til det stigende fokus fra regnskabskontrollanternes side på goodwill og værdiansættelsen af goodwill

skal findes i flere forhold. Dels er den finansielle krise i årene 2008-2012, samt den efterfølgende lavvækst i

mange vestlige økonomier og den lave rente en naturlig forklaring, men herudover konstaterede regnskabskon-

trollanterne, at egenkapitalen i mange virksomheder med store indregnede goodwill væsentligt oversteg dags-

værdien/markedsværdien af disse virksomheder. Dette viser således, at der foreligger en diskrepans imellem

virksomhedens værdiansættelse af goodwill og markedets værdiansættelse af selvsamme, hvilket skærper be-

hovet for, at regnskabsbrugerne gives tilstrækkelige og fyldestgørende oplysninger.

1.1 Problemformulering

Usikkerhederne, de mange skøn, regnskabskontrollanternes stigende fokus på regnskabsposten, samt en række

afgørelser om mangelfulde oplysninger om nedskrivningstest af goodwill i årsrapporten resulterer i skærpede

krav til regnskabsaflæggere, men også til revisorerne. Regnskabsaflæggerne ved, at det er et stort fokusområde

hos myndighederne ligesom revisorerne, som offentlighedens tillidsrepræsentant, spiller en væsentlig rolle i for-

hold til, at virksomhederne efterlever kravene i henhold til IFRS.

Denne afhandling vil derfor beskæftige sig med at identificere, hvilke særlige udfordringer regnskabsaflæggerne

har ved behandling af goodwill og værdiansættelse heraf i virksomhedernes årsrapporter. På baggrund af de

identificerede problemstillinger, er det afhandlingens sigte at undersøge, om revisor, igennem sine handlinger,

kan bidrage til at afhjælpe eller mindske regnskabsaflæggernes udfordringerne og derigennem skabe en øget

værdi for regnskabsbrugerne.
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På baggrund af ovenstående er afhandlingens hovedproblemstilling følgende:

For at have et passende grundlag for at konkludere på ovenstående hovedproblemstilling, er det nødvendigt at

besvare følgende underspørgsmål:

1) Hvad foreskriver de nuværende regnskabsstandarder omhandlende goodwill og nedskrivningstest?

2) Hvilke krav stilles til revisor ved revision af regnskabsmæssige skøn samt efterfølgende ekstern rappor-

tering?

3) Hvilke forhold og fejl har regnskabskontrollanter konstateret ved gennemgang af årsrapporter efter IFRS

– og hvilke forhold anser regnskabsaflæggerne som de mest vanskelige?

4) Hvordan er kvaliteten af noter vedrørende nedskrivningstest af goodwill i de største danske børsnote-

rede virksomheder?

5) Hvilke muligheder har revisor for at præge en dagsorden om højere kvalitet i virksomhedens regnskabs-

aflæggelse i forhold til nedskrivningstest af goodwill?

1.2 Begrebsafklaring og problemafgrænsning

Nærværende afhandling er skrevet som led i afslutningen af Cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business

School. Det forudsættes derfor, at læserne har et grundlæggende kendskab til såvel revisions- som regnskabs-

standarderne. På denne baggrund vil afsnittet om revision kun indeholde omtale af ISA 540, en kort beskrivelse

af agent/principal-teorien, samt en beskrivelse af de kommende krav til revisors kommunikation af centrale for-

hold konstateret under revisionen. Den øvrige revisionsproces med kunde/opgave-accept, identifikation af risici,

rapportering med videre vil derfor ikke blive beskrevet yderligere.

Afhandlingen vil herudover ikke have sit fokus på beregninger af teknisk karakter, eftersom dette ikke vurderes

at være relevant i forhold til afhandlingens hovedproblemstilling. Dette betyder, at der ikke vil blive udført en

egentlig og komplet værdiansættelse af goodwill med fastsættelse af budgetter og diskonteringsfaktor. Det vil

ikke blive behandlet, i et videre omfang, hvorledes forudsætninger fastsættes og hvilke faktorer, der er kritiske i

Hvilke særlige udfordringer har regnskabsaflæggerne ved indregning og måling af goodwill samt tilhø-

rende præsentationskrav efter IFRS? I forlængelse heraf, undersøges det, hvorvidt revisor kan bidrage til

at afhjælpe de udfordringer, som regnskabsaflæggerne står over for og herigennem skabe en øget værdi

for regnskabsbruger.
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denne proces. Disse emner bliver i stedet for beskrevet og nævnt på et overordnet og teoretisk plan, hvor det

har betydning for afhandlingens emne.

Den regnskabsmæssige behandling af goodwill og den tilknyttede værdiansættelse reguleres i en lang række

standarder og fortolkningsbidrag. I afhandlingen vil fokusset udelukkende være rettet imod den regnskabsmæs-

sige regulering under IFRS. Lokale begrebsrammer, såsom Årsregnskabsloven, vil ikke blive behandlet yderligere.

1.3 Metodevalg

Tilgangen til afhandlingen, og den valgte metode, der skal bidrage til at besvare afhandlingens problemstilling vil

være en kombination af følgende:

1) En objektiv, teoretisk og deskriptiv metode, der via kvalitative sekundære kilder, beskriver de eksiste-

rende standarder i form af IFRS 3, IAS 36, ISA 540 samt ISA 701, der er relevante for goodwill, nedskriv-

ningstest og revision af regnskabsmæssige skøn. Denne gennemgang er nødvendig, som grundlag for

den videre analyse og for at kunne identificere de forhold, som regnskabsaflæggere især finder vanske-

lige at udføre i praksis. Herudover er det centralt at beskrive agent/principal-teorien, idet der, som

nævnt i indledningen, netop er konstateret en forskel imellem hvordan virksomhederne og markedet

værdiansætter goodwill, hvilket indikerer en skævvridning i adgangen til informationer. Formålet med

denne teorigennemgang er at opstille hypoteser, der undersøges i det efterfølgende analyseafsnit.

2) En empirisk, undersøgende og deduktiv metode, der via, kvalitative primære og sekundære datakilder,

skal besvare hypoteserne, der er opstillet på baggrund af gennemgangen af den eksisterende teori.

Denne undersøgelse omfatter en gennemgang af påbud, afgørelser og rapporter fra offentlige regn-

skabskontrollanter, gennemgang af konklusioner fra Årsrapportprisen samt analyse af interviews med

revisionsekspert, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Gennemgangen fører til en analyse af børsnote-

rede danske selskabers årsrapporter med fokus på noterne for goodwill og værdiforringelse. Analysen

skal bidrage med svar på, hvilke udfordringer regnskabslæggerne har ved indregning og måling, samt

præsentation af goodwill. Da regnskabskontrollanterne tidligere har konstateret en forskel i markedets

og virksomhedernes værdiansættelse er det derfor interessant at undersøge, om revisor igennem sine

revisionshandlinger og rapportering af resultaterne fra revisionen kan bidrage til at skabe en større in-

formationsværdi for regnskabsbrugerne. Samtidig undersøges det, om revisor kan være medvirkende til,

at afhjælpe de vanskeligheder, som virksomhederne oplever ved den praktiske behandling af goodwill i

årsrapporten. Analysen er derfor delt op i to faser:
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Fase 1) Analyse af, hvilke udfordringer regnskabsaflæggerne har ved efterlevelse af kravene i henhold til

IFRS vedrørende indregning og måling samt præsentation af goodwill.

Fase 2) På denne baggrund analyseres og undersøges det, om revisor, igennem sine handlinger - og

inden for lovgivningens rammer - kan afhjælpe eller mindske de udfordringer som regnskabsaflæggerne

har i praksis. Samtidig debatteres det, hvilken rolle revisor kan spille for at sikre, regnskabsbrugerne op-

når tilstrækkelige, passende og fuldstændige oplysninger om de væsentlige ledelsesvurderinger, der er

knyttet til værdiansættelsen af goodwill.

Denne metode kan illustreres på følgende vis:

INDLEDNING

IFRS 3 OG IAS 36

IFRS 3 OG IAS 36

ISA 540

AGENT/
PRINCIPAL-TEORI

ISA 701

OPSTILLING AF HYPOTESER

ANALYSER OG BE- ELLER AFKRÆFTELSE AF HYPOTESER

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING

REVISORS ROLLE I FORHOLD TIL BEKRÆFTEDE HYPOTESER

6

6 Egen tilvirkning
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1.4 Afhandlingens disposition

Afhandlingens konkrete struktur og disposition fremgår endvidere nedenfor.

1.4.1 Kapitel 2 – IFRS 3 og IAS 36 – de internationale regnskabsstandarder

Kapitel 2 vil beskrive de internationale regnskabsstandarder efter IFRS, som regulerer opgørelsen og efterføl-

gende værdiansættelse af goodwill. Dette kapitel har til formål, at skabe en forståelse for kravene til regnskabs-

aflæggerne.

1.4.2 Kapitel 3 – Teori om revision og revisionsstandarder

I kapitel 3 vil der ske en beskrivelse af den teoretiske baggrund for revision, ligesom de væsentligste krav, der

bliver stillet til revisor ved revision af regnskabsmæssige skøn identificeres. Endvidere vil der, i dette kapitel,

foretages en gennemgang af de nye krav i ISA 701 om revisors kommunikation af centrale forhold ved revisionen.

Dette kapitel skal danne et teoretisk grundlag for den videre analyse af, hvorvidt revisor, igennem sine revisions-

handlinger og rapportering af resultaterne fra revisionen, kan bidrage til at skabe en større informationsværdi

for regnskabsbrugerne og om revisor kan være medvirkende til at afhjælpe de vanskelligheder, som virksomhe-

derne oplever omkring goodwill og værdiforringelser i regnskabsaflæggelsen.

1.4.3 Kapitel 4 – Analyse af ESMA-rapport, afgørelser fra Finanstilsynet samt Årsrapportprisen 2015

I forlængelse af teoriafsnittene opstilles der hypoteser. Disse hypoteser forsøges besvaret igennem en analyse

hvilke konkrete udfordringer, som regnskabsaflæggerne har i praksis herunder konstaterede fejl og mangler i

virksomhedernes behandling af goodwill og oplysninger om nedskrivningstest. Derfor udføres der i kapitel 4 en

analyse af ESMA-rapport, afgørelser fra Finanstilsynet tilknyttet til goodwill, samt Årsrapportprisen 2015. Disse

analyser skal identificere, hvorvidt der er fejl og mangler vedrørende behandling af goodwill, som er gennemgri-

bende og generelle for regnskabsaflæggerne efter IFRS.

1.4.4 Kapitel 5 – Analyse af C20-selskabernes noteoplysninger

I kapitel 5 vil C20-selskabernes noteoplysninger om goodwill og værdiforringelsestest blive analyseret med hen-

blik på at vurdere, hvorvidt disse lever op til de omfattende krav i IAS 36. Derudover er formålet, at undersøge

om eventuelle fejl og mangler i disse noter er af samme karakter, som de forhold ESMA og Finanstilsynet omtaler

i sine afgørelser. Dette udføres for at kunne vurdere, om fejlene og manglerne er generelle for regnskabsaflæg-

gerne som helhed.
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1.4.5 Kapitel 6 – Besvarelse af hypoteser

I kapitel 6 vil hypoteserne, som blev dannet på baggrund af teoriafsnittene fra den første del af afhandlingen,

blive besvaret. De hypoteser, der må bekræftes, vil blive bearbejdet yderligere i kapitel 7.

1.4.6 Kapitel 7 – Hvilken rolle kan revisor spille?

Med baggrund i de bekræftede hypoteser fra kapitel 6, vil der i kapitel 7 udarbejdes en analyse af, hvorvidt

revisor, inden for nugældende og kommende lovgivning, kan spille en rolle i relation til at afhjælpe eller minimere

de udfordringer, som regnskabsaflægger finder særligt vanskelige og dermed skabe en øget værdi for regnskabs-

brugerne.

1.4.7 Kapitel 8 – Konklusion og perspektivering

I afhandlingens kapitel 8 konkluderes der på afhandlingens problemstilling, der er beskrevet i indledningen.

Denne konklusion udarbejdes på baggrund af data, viden og empiri, som er indhentet i de foregående 6 kapitler.

Endeligt foretages der en bredere diskussion og perspektivering af revisors rolle i et samfundsmæssigt perspektiv

og værdien af denne.
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1.5 Litteraturomtale og kildekritik

I nærværende afsnit vil kilderne og litteraturen, som påtænkes anvendt til at besvare afhandlingens problemstil-

ling gennemgås og vurderes i forhold til at bestemme deres egnethed.

1.5.1 Teori

Afhandlingen vil, først og fremmest, benytte kvalitative sekundære datakilder ved udarbejdelse af teoriafsnit

samt som grundlag for det efterfølgende analyseafsnit. Disse kilder, i form af regnskabslovgivning, internationale

revisionsstandarder og lærebøger herom er troværdige og anvendelige i afhandlingen, idet kilderne er objektivt

gældende for regnskabsaflæggere samt revisorer. Herudover omfatter de sekundære datakilder ligeledes regn-

skabshåndbøger, der er udarbejdet af store og velansete revisions- og rådgivningshuse som Deloitte og PwC. Det

skal i denne sammenhæng dog bemærkes, at føromtalte regnskabshåndbøger er et udtryk for, hvordan revisi-

onshusene fortolker gældende regnskabsregler og derfor kan været præget af subjektivitet. Det vurderes dog,

at de nævnte revisionshuse besidder tilstrækkelige kompetencer til at kunne foretage disse fortolkninger på pas-

sende vis.

1.5.2 Analyse

1.5.2.1 Fase 1

I analyserne planlægges det, at anvende afgørelser og rapporter fra offentlige myndigheder i form af regnskabs-

kontrollanterne Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og ESMA. Disse afgørelser og rapporter er anvendelige, efter-

som regnskabsaflæggerne skal følge eventuelle påbud og anvisninger fra regnskabskontrollanterne. Erhvervssty-

relsen og Finanstilsynet er udvalgt, eftersom de, i de senere år, netop har haft fokus på nedskrivningstest af

goodwill samt tilhørende oplysningskrav. Det formodes på denne baggrund, at de har et indgående og opdateret

kendskab til de aktuelle problemstillinger i relation til det valgte emne. Herudover vil der foretages analyse af

årsrapporter fra danske børsnoterede virksomheder, hvor fokus er rettet imod noten for vurdering af værdifor-

ringelse af immaterielle aktiver. Årsrapporterne er offentligt tilgængelige og aflagt efter IFRS. Alle årsrapporterne

er reviderede og påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger af en eller flere statsautoriserede revi-

sorer. Endeligt anvendes konklusionerne fra Årsrapportprisen 2015, der er uddelt af FSR og Dansk Industri. Denne

pris har i 2015 haft et særskilt fokus på nedskrivningstest af immaterielle aktiver. Fra denne prisuddeling anven-

des ligeledes en afstemning, der er foretaget i blandt regnskabsaflæggerne. Det er vurderet væsentligt at med-

tage denne afstemning, idet et af afhandlingens underspørgsmål netop består i at belyse regnskabsaflæggernes

vanskeligheder i praksis.
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1.5.2.2 Fase 2

Analysens fase 2 består af en vurdering af hvorvidt revisor kan spille en rolle i relation til at forbedre virksomhe-

dernes regnskabsaflæggelse. Til at belyse dette benyttes videnskabelige artikler vedrørende revisionspåtegnin-

ger og værdien heraf, som ligeledes omtaler hvilke erfaringer, der er draget i Storbritannien som følge af imple-

menteringen af yderligere krav til revisionspåtegningen. Disse artikler er, som nævnt, udarbejdet på universiteter

i USA, University of Pittsburgh og University of Tennessee, hvorfor det faglige niveau er vurderet tilstrækkeligt til

brug i denne afhandling. Forfatternes metodiske tilgang er vurderet igennem beskrivelserne heraf i artiklen. Gen-

nemgangen har ført til, at det konstateres, at artiklen er anvendelig i afhandlingen. Slutteligt er der gjort brug af

en IAASB rapport, der omhandler og besvarer spørgsmål modtaget omkring ny revisionsrapportering. IAASB ud-

arbejder revisionsstandarder og fortolkninger, hvorfor det er relevant at inddrage organisationens syn på de nye

revisionspåtegninger og mulighederne heri.

1.5.3 Interviews

I afhandlingens datagrundlag indgår der primære datakilder. Disse datakilder består af interviews foretaget med

regnskabskontrollanter fra Erhvervsstyrelsen, fuldmægtige fra Finanstilsynet samt revisionsekspert i form af Lars

Engelund, PwC.

Det er vurderet relevant at inddrage regnskabskontrollanterne idet rapporter herfra og konklusioner fra kontrol-

ler udgør en væsentlig del af afhandlingens datagrundlag. Interviews er planlagt for at opnå en indgående for-

ståelse af de udførte kontroller, samt at kunne uddybe nogle konklusioner og holdninger generelt. Henvendelse

til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet er sket ved e-mail til adresse oplyst i julebrev og rapporter, henholdsvis.

Begge emner svarede positivt på henvendelsen og accepterede interview.

Interviewet med Erhvervsstyrelsen blev planlagt med en person, der udfører regnskabskontrollerne, samt den

ansvarlige for udarbejdelse af julebrev. Sidstnævnte blev desværre syg, hvorfor interviewet i stedet blev foreta-

get men to kontrollanter. Dette vurderes at have svækket værdien af interviewet set i forhold til at kunne uddybe

konklusioner og anbefalinger i julebrev og konstaterede forhold ved kontroller. Interviewet vurderes dog anven-

deligt til at styrke forståelsen af konklusioner ved regnskabskontroller, hvordan disse inddrages i julebreve og

anbefalinger samt den metodiske tilgang herfor.

Interviewet med Finanstilsynet blev planlagt og udført med to fuldmægtige. Interviewet vurderes på denne bag-

grund tilstrækkeligt som grundlag for analyser og lignende i afhandlingen, både i forhold til at forstå kontrollen,
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fokus på goodwill og værdiforringelse samt tilsynets holdninger til tolkninger af standarder samt virksomheders

ageren.

Lars Engelund er statsautoriseret revisor og er ansvarlig for implementering af revisionsvejledninger og værktøjer

i PwC i Danmark. Lars har en lang erfaring inden for revision og er underskrivende partner på flere store danske

virksomheder. Lars indgår ligeledes i et internationalt netværk for at sikre kvalitet i revision, og er herudover

viceformand i revisionsteknisk udvalg i FSR. Lars vurderes derfor kompetent til at besvare spørgsmål omkring

revisors rolle og handlinger.

Interviews blev struktureret således, at der blev fremsendt spørgsmål til de interviewede på forhånd således, at

disse kunne reagere herpå og gøre opmærksom på eventuelle spørgsmål de ikke ønskede at svare på. Interviews

blev styret således, at intervieweren, med udgangspunkt i de fremsendte spørgsmål, stillede spørgsmål, der førte

til en dialog herom. Spørgsmålene er designet til at være konkrete men med mulighed for uddybende svar, luk-

kede spørgsmål er undgået. For den fremadrettede brug af interviewsne i afhandlingen er det vigtigt at holde i

mente, at Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet kan være låste i deres evne til at svare som følge af deres offentlige

rolle. Lars Engelund vurderes også at ville være tilbageholdende med eventuelle holdninger og udtalelser, der

ville kunne stille PwC i et dårligt lys.

Ingen af emnerne ønskede, at interviewet skulle optages. Der er vedlagt referater af interviews som bilag til

afhandlingen.
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2 IFRS 3 og IAS 36 – de internationale regnskabsstandarder

2.1 Indledning og formål

I følgende kapitel er formålet, at redegøre for den aktuelle regnskabsmæssige regulering af goodwill og værdi-

ansættelse af goodwill i henhold til IFRS. Det er hensigten, at denne redegørelse skal anvendes på et senere

tidspunkt, som et grundlag for afhandlingens analysedel.

De væsentligste standarder efter IFRS, der har indflydelse på den regnskabsmæssige behandling af goodwill,

vedrører følgende:

 IFRS 3: Virksomhedssammenslutninger

 IAS 36: Værdiforringelse af aktiver

2.2 IFRS 3 – virksomhedssammenslutninger

2.2.1 Begreber og definitioner

IFRS 3 er regnskabsstandarden, som behandler virksomhedssammenslutninger (Business Combinations). Stan-

darden er central i forhold til begrebet goodwill, eftersom denne blandt andet beskriver, hvorledes goodwill

identificeres igennem virksomhedssammenslutninger – IFRS 3 har derfor betydning for størrelsen af dén good-

will, som på et senere tidspunkt skal underkastes nedskrivningstest i henhold til

IAS 36.

I standarden defineres en virksomhedssammenslutning på følgende måde7;

Med ovenstående definition in mente, kan en virksomhedssammenslutning således ske på flere måder; ved er-

hvervelse af kapitalandele, hvorefter der opstår et moder/datter-forhold, ved køb af aktivitet (nettoaktiver) eller

ved selskabsretlige fusioner, virksomhedsomdannelser, spaltninger og aktieombytninger8. Det bemærkes, at

IFRS 3 ikke direkte finder anvendelse ved køb, hvor der opnås betydelig indflydelse (køb af associerede virksom-

heder), idet en erhverver dermed ikke opnår kontrol over en anden virksomhed.

7 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 174
8 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 174

”En begivenhed hvor en erhverver opnår kontrol over en eller flere virksomheder”.
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I en række situationer er det dog ikke umiddelbart muligt, at identificere en overtagende part – dette vedrører

eksempelvis en ægte fusion eller en sammenlægning af ligeværdige parter. Ved en ægte fusion forstås, at to

selskaber sammenlægges til et nyt, tredje selskab. I disse tilfælde præciserer IFRS 3, at ovennævnte transaktio-

ner fortsat skal behandles efter reglerne om virksomhedssammenslutninger.

Endeligt er det, i forhold til IFRS 3, vigtigt at skelne imellem, hvorvidt der sker overtagelse af en virksomhed eller

et aktiv. Køb af et selskab, der ikke er at betragte som en virksomhed, kan ikke defineres som en virksomheds-

sammenslutning efter IFRS 3. For at fastslå, om der er tale om en virksomhed, eller blot en enkelstående aktiv,

må der skeles til integrationen af processerne og aktiviteterne i det tilkøbte. En virksomhed består af integrerede

inputs, processer og outputs, der skal skabe værdi for ejerne. I relation til at afklare om det tilkøbte er at betragte

som en virksomhed, anlægger IFRS 3 følgende definition9:

Distinktionen imellem køb af en virksomhed eller køb af aktiver er, som nævnt, væsentlig eftersom dette påvirker

den regnskabsmæssige behandling. I forbindelse med køb af enkeltaktiver skal der ikke ske omvurdering af akti-

ver og forpligtelser til dagsværdi og der opstår derfor ikke goodwill.

2.2.2 Indregning og måling

Jævnfør IFRS 3 skal overtagelsesmetoden anvendes for alle virksomhedssammenslutninger.

Den krævede anvendelse af overtagelsesmetoden indebærer, at følgende trin skal iagttages og gennemføres10:

1) Fastsættelse af overtagelsestidspunktet og den overtagne part

2) Opgørelse af kostprisen

3) Identifikation og omvurdering af alle identificerbare aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet

– samt fastlæggelse af dagsværdien af disse

4) Identifikation af goodwill (forskel imellem trin 2 og trin 3)

9 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 175
10 Deloitte, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder; s. 48

”En virksomhed er en integreret mængde af aktiviteter og aktiver, som styres og udføres med henblik
på at kunne frembringe afkast”
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2.2.3 Overtagelsestidspunktet og den overtagende part

Definitionen af en virksomhedssammenslutning, som er beskrevet nærmere for oven, indebærer, at der altid

skal identificeres en overtagende part og en overtagen part. Dette er essentielt, idet den overtagne virksomheds

nettoaktiver skal omvurderes til dagsværdi. Den overtagende part er i denne forbindelse dén virksomhed, som

opnår bestemmende indflydelse.

IFRS 3 indeholder omfattende vejledning til identifikation af den overtagende part. Som udgangspunkt opnås

bestemmende indflydelse igennem mere end 50 % af stemmerettighederne, men det præciseres samtidig, at

den overtagende part, i juridisk forstand, ikke nødvendigvis er den samme, som i regnskabsmæssig forstand.

Dette skyldes, at der skal lægges vægt på den faktiske indflydelse i stedet for den formelle. Følgende situationer

kan indikere, at der er opnået bestemmende indflydelse til trods for, at virksomheden ikke har mere end 50 % af

stemmerettigheder:

a. Virksomheden har mulighed for at gennemtvinge økonomiske samt driftsmæssige beslutninger i en an-

den virksomhed i henhold til aftale.

b. Virksomheden har mulighed for at udnævne eller afsætte majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne eller

medlemmerne i et tilsvarende ledelsesorgan.

c. Virksomheden har mulighed for at afgive flertallet af stemmerne ved bestyrelsesmøder – eksempelvis i

tilfælde af, at bestyrelsesformanden har den afgørende stemme ved stemmelighed.

Normalvis vil det være den virksomhed, som afgiver likvider, der identificeres som den overtagende part.

I umiddelbar forlængelse af, at der er identificeret en overtagende part og en overtagen part, skal overtagelses-

tidspunktet fastsættes. Overtagelsestidspunktet defineres som; ”det tidspunkt, hvor den overtagende virksom-

hed opnår kontrol over den overtagne virksomhed”11. Sædvanligvis vil denne overtagelse være sammenfaldende

med, at stemmerettighederne overgår og at køberen får overdraget ejerandelene. Endvidere vil virksomheden,

efter overtagelsestidspunktet, kunne træffe beslutninger omkring ledelse, strategi, medarbejdere og lignende

centrale forhold, men der skal dog samtidig også tages hensyn til specielle aftalemæssige forhold.

IFRS 3 har dermed fokus på det reelle overtagelsestidspunkt, hvorfor en overtagelse, i modsætning til selskabs-

retten, ikke kan ske med tilbagevirkende kraft. Dette betyder, at hvis der i henhold til selskabsretten er aftalt en

11 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 178
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overtagelse med tilbagevirkende kraft, skal der ske regulering af købesummen med indtjeningen frem til den

faktiske overtagelsesdato.

Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet er et vigtigt element, idet den overtagende virksomhed herefter skal

identificere alle aktiver og forpligtelser, opgøre disse til dagsværdi, allokere kostprisen til de identificerede akti-

ver og forpligtelser, samt påbegynde konsolidering heraf.

2.2.4 Opgørelse af kostprisen

Kostprisen for den overtagne virksomhed udgøres af dagsværdien af vederlaget på overtagelsesdagen. Dette

vederlag omfatter naturligvis de kontante betalinger, men ligeledes også overtagne gældsforpligtelser i form af

gældsbreve og eventuelle tildelte aktier eller optioner. Transaktionsomkostninger, såsom omkostninger til advo-

kat, revisor eller øvrige rådgivere, der knytter sig direkte til overtagelsen, kan dog ikke indregnes som en del af

kostprisen, men disse omkostninger skal i stedet for udgiftsføres i resultatopgørelsen. Såfremt erhvervelsen sker

via kontante midler, vil opgørelsen af kostprisen ikke være forbundet med større udfordringer. Derimod opstår

udfordringerne, hvis erhvervelsen i stedet for sker igennem aktier eller andre egenkapitalinstrumenter.

BETALING VIA: HVORDAN OPGØRES KOSTPRISEN

Børsnoterede aktier Kostprisen opgøres med udgangspunkt i børskursen på
tidspunktet, hvor erhvervelsen sker. Dette kan dog
skabe problemer, såfremt en overtagelse offentliggø-
res forud for den endelig accept fra aktionærerne i den
sælgende virksomhed, idet aktiekursen vil blive påvir-
ket heraf.

Unoterede aktier Dagsværdien af aktierne må fastsættes på baggrund af
almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder så-
som DCF-metoden.

Gældsbreve Værdien af eventuelle udstedte gældsbreve opgøres til
kursværdien, som er baseret på den effektive rente på
lignende fordringer med hensyn til løbetid, kreditvær-
dighed, rente med videre.

Betingede betalinger (earn-out) Betingede betalinger vedrører aftaler, hvor købsprisen
eksempelvis afhænger af fremtidig indtjening. Den
fremtidige indtjening skal opgøres på baggrund af mar-
kedets forventninger. Betalingerne skal indregnes i
kostprisen til dagsværdi12.

12 Deloitte, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder; s 49
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Det er muligt, at foretage reguleringer til vederlaget indtil 12 måneder efter overtagelsen13 – herefter skal opgø-

relsen af dagsværdien af vederlaget være færdiggjort. Såfremt der sker reguleringer til vederlaget inden for 12

måneder efter overtagelsen, og reguleringen vedrører forhold der eksisterede på overtagelsesdagen, skal dette

ske med tilbagevirkende kraft. Derimod skal reguleringer, der foretages efter 12 måneder, eller som vedrører

forhold opstået efter overtagelsesdatoen, bogføres direkte i resultatopgørelsen.

2.2.5 Identifikation og omvurdering af alle identificerbare aktiver og forpligtelser

I henhold til IFRS 3.10 skal den overtagende virksomhed identificere og indregne alle aktiver og forpligtelser, der

eksisterer på overtagelsesdagen, for herefter at allokere købesummen til disse. Dette betyder, at alle aktiver og

forpligtelser, som ikke tidligere har været indregnet, skal medtages i overtagelsesbalancen. Aktiverne og forplig-

telserne skal indregnes, når de opfylder definition på aktiver og forpligtelser i henhold til IFRS. I relation til im-

materielle aktiver, der er overtaget igennem en virksomhedsovertagelse, nævner IAS 38 dog særskilt, at de ge-

nerelle indregningskriterier altid anses som værende opfyldt uagtet, at sandsynligheden for at ”økonomiske for-

dele” vil tilgå virksomheden er mindre end 50 %. En lavere sandsynlighed skal blot afspejles ved værdiansættel-

sen af aktivet til dagsværdi.

I virksomheden, som overtages, vil der i mange tilfælde være en række immaterielle aktiver, som er internt op-

arbejdet og derfor ikke er indregnet på baggrund af forbuddet herfor i IAS 38. Dette kan vedrøre aktiver som

patenter, koncessioner, varemærker, kommercielle aftaler og kundekontrakter. I den overtagende virksomhed

vil sådanne aktiver dog ikke være internt oparbejdet og de skal derfor indregnes i overtagelsesbalancen. Herud-

over kan det være relevant at have fokus på udviklingsprojekter, som tidligere ikke har været indregnet på grund

af en for stor usikkerhed om fremtidsudsigterne. Ved en virksomhedsovertagelse vil der være mulighed for sam-

beskatning imellem selskaberne. Dette forhold medfører, at skatteaktiver, der, som følge af usikkerheden om

fremtidig anvendelse, ikke tidligere har været indregnet kan medtages i overtagelsesbalancen og indgå i købe-

sumsallokeringen såfremt skatteaktivet forventes at kunne realiseres i sambeskatningen.

Det er ikke kun alle aktiver, der skal identificeres og indregnes – kravet gælder, som nævnt, også i forhold til

forpligtelser. I relation til forpligtelser, vil der i mange tilfælde ligeledes være forhold, som ikke er indregnet i

balancen for den overtagne virksomhed. Eventualforpligtelser, altså forpligtelser hvis eksistens kun kan afgøres

13 Deloitte, introduktion til de internationale regnskabsstandarder; s. 54
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af fremtidige begivenheder, der er uden for virksomhedens kontrol, skal indregnes i overtagelsesbalancen i det

omfang, at disse opfylder definitionerne i IAS 3714. Et eksempel på dette kan være igangværende retssager.

I forbindelse med virksomhedsovertagelser vil ledelsen ofte planlægge omstruktureringer i den overtagne virk-

somhed. IFRS 3 stiller strenge krav til, hvornår omkostninger til omstruktureringer kan indregnes som en hensat

forpligtelse i overtagelsesbalancen, idet aktiverne og forpligtelserne, som nævnt, skal eksistere på overtagelses-

dagen. Dette betyder, at såfremt den overtagende virksomhed har planer om omstruktureringer i den overtagne

virksomhed, da kan forventede omkostninger til afvikling af kontraktforpligtelser, afskedigelse af medarbejdere

samt nedtagning af produktionsfaciliteter ikke indregnes som en forpligtelse. I stedet for, skal disse omkostninger

indregnes i resultatopgørelsen i den overtagende virksomhed samt som en hensættelse i dennes balance. Om-

struktureringshensættelser skal derfor, før overtagelsesdagen, opfylde de generelle indregningskriterier efter

IAS 37, førend der kan foretages indregning heraf.

IFRS 3 beskriver, at de identificerede aktiver og forpligtelser skal indregnes til dagsværdi. Der er dog undtagelser

på følgende fire områder:

 Udskudt skat skal behandles efter IFRS 12 og skal derfor måles til den forventede nettorealisationsværdi.

 Pensionsforpligtelser skal behandles efter IAS 19.

 Aktiver, der besiddes med henblik på salg, skal behandles efter IFRS 5, hvilket betyder, at målingen skal

ske til dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkostninger.

 Aftaler om refusioner/godtgørelser fra sælger, herunder skattekrav, skal indregnes med samme beløb

som den tilhørende forpligtelse.

Dagsværdien af alle identificerede aktiver og forpligtelser skal opgøres efter bestemmelserne i IFRS 13. I praksis

vil det ofte være værdiansættelsen af de identificerede immaterielle aktiver, der er forbundet med de største

udfordringer, eftersom der sjældent kan anvendes en markedsmodel herfor. Når der ikke eksisterer et effektivt

marked foreskriver IFRS 13, at der alternativt skal anvendes en anerkendt værdiansættelsesmodel, herunder

eksempelvis DCF.

Værdierne som aktiverne og forpligtelserne fastsættes til, jævnfør den foregående beskrivelse, anses som kost-

prisen for den overtagende virksomhed. Efter indregningen på købstidspunktet vil den efterfølgende regulering

ske efter de enkelte regnskabsstandarder under IFRS.

14 Deloitte, introduktion til de internationale regnskabsstandarder; S. 50
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Kravet i IFRS 3, vedrørende identifikation af alle aktiver og forpligtelser til dagsværdi, og den efterfølgende af-

skrivning af disse merværdier, vil naturligvis betyde, at der rapporteres dårligere resultater for den overtagne

virksomheden.

2.2.6 Identifikation af goodwill

IFRS 3 foreskriver, at den opgjorte købesum (Step 2) skal allokeres til alle de identificerede aktiver og forpligtel-

ser, som er opgjort til dagsværdi (Step 3). En eventuel resterende købesum skal betragtes som goodwill. Dette

illustreres på følgende vis:

Købspris – Step 2

Bogførte værdier

Regulering til dagsværdi
af bogførte aktiver og

forpligtelser

Identifikation af ikke
indregnede aktiver og

forpligtelser

Goodwill

15

IFRS 3 beskriver to metoder; Fuld goodwill metoden og købt goodwill metoden. Ved fuld goodwill metoden for-

stås, at goodwill opgøres som forskellen imellem købsprisen tillagt dagsværdien af eventuelle minoritetsinteres-

ser og dagsværdien af de identificerede aktiver og forpligtelser. Ved købt goodwill metoden opgøres goodwill til

forskellen imellem kostpris og nettoværdien af den overtagende virksomheds andel af dagsværdien af de iden-

tificerede nettoaktiver. 16

15 Egen tilvirkning på baggrund af IFRS 3
16 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 178
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Der må ikke afskrives på den goodwill, som identificeres ved overtagelsen, denne goodwill skal i stedet undergå

en årlig nedskrivningstest samt en nedskrivningstest, når der er indikationer på værdiforringelse. Dette beskrives

nærmere i et senere afsnit omhandlende IAS 36.

2.2.7 Præsentation og oplysningskrav

En virksomhedssammenslutning kan ikke betragtes som værende en rutinetransaktion. Som oftest er det en

større begivenhed for et selskab, som samtidig er forbundet med mange skøn, forudsætninger og vurderinger

udført af ledelsen i den overtagende virksomhed. Disse skøn vedrører købesumsallokering, allokering af goodwill

til CGU’er og lignende. Derfor er der, i IFRS 3, anført en lang række krav til hvilke oplysninger regnskabsaflægger

skal medtage i årsrapporten for, at regnskabsbrugerne har et grundlag hvorpå at kunne vurdere overtagelserne.

De væsentligste oplysninger vedrører følgende17:

 Navnet på den overtagne virksomhed samt beskrivelse af arten af denne.

 Beskrivelse af årsagen til virksomhedssammenslutningen.

 Købsprisen (dagsværdien af det betalte vederlag).

 Oplysninger om, hvordan købssummen er fordelt på aktiver og forpligtelser (købsprisallokering).

 Hvilke faktorer, der har haft betydning for den identificerede goodwill.

 Omsætning og resultat i den overtagne virksomhed efter datoen for overtagelsen.

2.3 IAS 36 – Impairment of assets

Regnskabsstandarden IAS 36 behandler og regulerer værdiforringelse af langfristede aktiver. De fleste typer af

aktiver er omfattet af denne standard – også goodwill. IAS 36 beskriver kravene til, hvornår der skal udarbejdes

nedskrivningstest, hvornår en eventuel nedskrivning skal indregnes og hvordan denne eventuelle nedskrivning

skal fordeles.

2.4 Tidspunkt for nedskrivningstest

2.4.1 Krav om årlig nedskrivningstest

IAS 36 skelner imellem to typer af langfristede aktiver – aktiver med bestemmelig levetid og aktiver med ube-

stemmelig levetid. For aktiver med bestemmelig levetid skal ledelsen, senest på balancedagen, vurdere hvorvidt

der er indikationer på nedskrivningsbehov. I tilfælde af, at der er indikationer herpå, skal der udarbejdes en

17 Deloitte, introduktion til de internationale regnskabsstandarder; s. 55 og 56
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nedskrivningstest. I relation til aktiver med ubestemmelig levetid, herunder goodwill og udviklingsprojekter, skal

der mindst én gang årligt udarbejdes en nedskrivningstest, uanset om der er umiddelbare indikationer på, at

aktiverne har undergået værdiforringelse eller ej. Det bemærkes hertil, at det ikke er et krav, at testen skal gen-

nemføres pr. balancedagen, men at den blot skal gennemføres på samme tidspunkt hvert år. Herudover skal der

ligeledes altid gennemføres en nedskrivningstest på aktiver med ubestemmelig levetid, når der er indikationer

på værdiforringelse.

Dette forhold åbner op for, at virksomhederne har mulighed for at tilrettelægge gennemførslen af den årlige

nedskrivningstest således, at denne ikke udarbejdes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvor der er et stort

arbejdspres i finansfunktionen. Endvidere vil det være naturligt, at gennemføre testene i umiddelbart forlæn-

gelse af færdiggørelsen af budgetter, eftersom disse danner grundlag for en nedskrivningstest.

2.4.2 Indikationer på værdiforringelse

Som tidligere beskrevet skal virksomhederne, i henhold til IAS 36, udarbejde årlige nedskrivningstests på aktiver

med ubestemmelig levetid, herunder goodwill. Der skal dog, ud over den årlige nedskrivningstest, ligeledes ud-

arbejdes en nedskrivningstest, når der identificeres indikationer på værdiforringelse.
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IAS 36 sondrer imellem eksterne og interne indikatorer på værdiforringelse og i standarden nævnes følgende

forhold positivt18:

Eksterne indikationer Interne indikationer

 Aktivernes markedsværdi er faldet væsentligt

mere end forventet.

 Der er i perioden konstateret væsentlige æn-

dringer i forhold til teknologi, økonomi eller

miljøforhold i branchen, som har påvirket

virksomheden negativt.

 Stigende renteniveau.

 Den bogførte værdi af virksomhedens netto-

aktiver overstiger selskabets samlede kurs-

værdi.

 Forældelse eller fysisk skade af aktivet.

 Der er sket væsentlige ændringer i anvendel-

sen af aktivet.

 Dokumentation fra den interne rapportering,

som indikerer, at aktivets afkast er lavere end

forventet.

Den ovenstående liste er ikke udtømmende for, hvilke faktorer som virksomheden må tage stilling til i forhold til

at fastslå, hvorvidt der er indikationer på værdiforringelse. Den enkelte virksomhed må derfor altid overveje og

tage stilling til specifikke indikationer.

I IAS 36 beskrives det endvidere, at der, ved vurdering af indikationer på nedskrivningsbehov, skal tages hensyn

til væsentlighed. Dette betyder, at indikationer på værdiforringelse ikke nødvendigvis bør resultere i en nedskriv-

ningtest, hvis eksempelvis tidligere test har vist en stor merværdi, eller at der ikke kan konstateres en korrelation

imellem aktivets værdi og indikationen på værdiforringelsen.

2.4.3 Indregning og måling – genindvindingsværdi

Alle langfristede aktiver, som er omfattet af IAS 36, skal måles til den laveste værdi af genindvindingsværdien og

den bogførte værdi. På denne baggrund skal der foretages nedskrivning, hvis genindvindingsværdien er lavere

end den værdi, som aktivet står bogført til. I forlængelse heraf fremgår følgende definitioner i IAS 36 pkt. 6:

18 Egen tilvirkning på baggrund af Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 694-695
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 Genindvindingsværdien er den højeste værdi af et aktivs dagsværdi og kapitalværdien.

 Kapitalværdien er nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme, der forventes at frem-

komme fra fortsat anvendelse af et aktiv samt ved afhændelsen deraf ved udgangen af dets brugstid.

 Dagsværdien er det beløb, som kan opnås ved salg af et aktiv ved handel imellem parter, der er indbyrdes

uafhængige.

2.4.4 Kapitalværdi

IAS 36 fastsætter, hvorledes kapitalværdien af et aktiv, eller en pengestrømsfrembringende enhed, skal opgøres.

Standarden kræver at der 1) foretages et skøn over de ind- og udgående fremtidige pengestrømme og 2) foreta-

ges tilbagediskontering af de skønnede pengestrømme med en passende diskonteringsfaktor.

Forudsætningerne, der lægges til grund, i forhold til at estimere fremtidige pengestrømme, skal repræsentere

ledelsens bedste skøn. De anlagte skøn skal være rimelige, og pengestrømmene skal kunne dokumenteres igen-

nem brug af budgetter og prognoser, som er godkendte af den øverste ledelse. Det er udgangspunktet, at bud-

getperioden ikke må overstige fem år, idet en længere budgetperioden vil være forbundet med megen usikker-

hed. Såfremt der anvendes en budgetperiode på mere end fem år, er der krav til dokumentation heraf og oplys-

ninger herom i noterne til årsrapporten. I mange tilfælde vil et aktiv dog have en længere brugstid end budget-

perioden – i disse situationer skal pengestrømmene for perioden, der overstiger budgetperioden således esti-

meres ved at ekstrapolere det sidste budgetår med en vækstfaktor (vækst i terminalperioden). Denne vækstfak-

tor skal fastsættes under hensyn til væksten i branchen og markedet som helhed og faktoren skal enten være

konstant eller faldende19.

Ved udarbejdelsen af budgetterne skal der desuden tages hensyn til følgende krav20:

 I de udarbejdede budgetter, må der ikke tages hensyn til effekterne fra fremtidige forbedringer af akti-

vet. Budgetterne skal afspejle hvilke pengestrømme ledelsen forventer, at aktivet kan generere i dens

nuværende stand.

 Det er ikke tilladt at medtage forventede positive effektiver fra fremtidige investeringer eller omstruktu-

reringer medmindre, at virksomheden er forpligtet på balancedagen.

19 PwC, regnskabshåndbogen 2016; s. 280
20 PwC, regnskabshåndbogen 2016; s. 280
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 Fremtidige pengestrømme til vedligeholdelse, som er nødvendige for at bibeholde aktivet i den aktuelle

stand, skal dog indregnes i budgetterne.

Som beskrevet tidligere i dette afsnit skal pengestrømme, der er estimeret på baggrund af ovenstående princip-

per, tilbagediskonteres med en passende diskonteringsfaktor. Grundlæggende skal denne diskonteringsfaktor

reflektere markedets vurdering af risiciene, der er tilknyttet det pågældende aktiv. Det er udgangspunktet, at

diskonteringssatsen bestemmes ud fra markedsbestemte faktorer.

I mange situationer vil det være vanskeligt at identificere en sådan markedsfastsat faktor. Derfor skal virksom-

heden, som alternativ hertil, benytte en skønnet og tilnærmet sats, der er lig afkastet som en investor vil kræve

af en investering i det givne aktiv. I denne forbindelse vil der normalt tages udgangspunkt i en af følgende:

 Virksomhedens WACC

 Virksomhedens lånerente

 Andre relevante markedsrenter på lån

Det er dog nødvendigt, at disse mulige diskonteringsfaktorer tilpasses på en måde så de specifikt afspejler risici-

ene, der er forbundet med at investere i aktivet.

Når der skal beregnes en kapitalværdien, skal den tilknyttede diskonteringsfaktor opgøres før skat.
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2.4.5 Salgsværdi

Et aktiv skal, i henhold til IAS 36, nedskrives til den forventede salgsværdi fratrukket salgsomkostninger såfremt

denne værdi er højere end kapitalværdien og lavere end den bogførte værdi. Den forventede salgsværdi fast-

sættes efter reglerne i IFRS 13, ”Dagsværdimåling”. IFRS 13 definerer dagsværdi på følgende måde21:

I regnskabsstandarden beskrives det såkaldte dagsværdihierarki, der er opdelt i tre niveauer. Denne illustreres

således:

NIVEAU 1
Officielle kurser på aktive markeder for identiske aktiver

NIVEAU 2
Officielle kurser på aktive markeder for lignende aktiver

Andre input, der er observerbare for aktivet

NIVEAU 3
Ikke observerbare input for aktivet

22

Niveau 1 i dagsværdihierarkiet vil, i de fleste tilfælde, ikke være et relevant niveau at anvende, idet der formenligt

blot er ganske få aktiver, som undergår en nedskrivningstest, der bliver handlet på et aktivt marked. Derfor vil

dagsværdien, som hovedregel, skulle identificeres i niveau 2 eller niveau 3.

Der stilles stringente krav til, hvilke oplysninger, der skal gives i årsrapporten ved anvendelse af dagsværdimåling.

Regnskabsbruger skal, på baggrund af disse oplysninger, være i stand til at forstå forudsætningerne, der ligger til

grund for målingen. Disse krav omfatter blandt andet oplysninger om:

1) Hvad dagsværdien er på balancedagen.

2) Hvilket niveau, der er anvendt i dagsværdihierarkiet til målingen af dagsværdien.

3) Overførsler imellem de forskellige niveauer i dagsværdihierarkiet.

21 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 694-695
22 Egen tilvirkning på baggrund af IFRS 13

”Det beløb, som vil blive modtaget ved salg af et aktiv henholdsvis overdragelse af en forpligtelse ved
en ordinær transaktion imellem markedsdeltagere”
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4) En beskrivelse af hvilken metode, der er anvendt ved fastsættelsen af dagsværdien i niveau 2 og niveau

3.

5) Oplysninger om eventuelle ændringer til den anvendte metode, der er anvendt til opgørelsen af dags-

værdi i niveau 2 og i niveau 3.

Med udgangspunkt i salgsværdien, der fastsættes i henhold til IFRS 13, skal salgsomkostningerne fratrækkes.

Typiske salgsomkostninger omfatter juridisk bistand, bistand fra revisor samt omkostninger til nedtagning af ak-

tivet.

2.4.6 Pengestrømsfrembringende enheder – CGU’er

Genindvindingsværdien, og et eventuelt nedskrivningsbehov, skal som udgangspunkt fastlægges aktiv for aktiv.

I mange situationer vil det dog ikke være muligt at fastlægge genindvindingsværdien for de enkelte aktiver. Dette

forekommer, når aktivet ikke indbringer pengestrømme, som er uafhængige af pengestrømme fra øvrige aktiver.

I disse situationer kræver standarden, at aktivet grupperes sammen med øvrige aktiver til pengestrømsfrembrin-

gende enheder (Cash Generating Units/CGU). IAS 36 definerer en CGU som23:

Ovenstående definition medfører, at regnskabsaflægger skal identificere selvstændige enheder i virksomheden.

I tilknytning til at vurdere uafhængigheden og selvstændigheden, skal der lægges vægt på, om enheden selv kan

fastlægge og beslutte investeringer, omkostningsniveauer, priserne og om enheden har indflydelse på de gene-

rerede indtægter.

Det kan i sagens natur være vanskeligt at fastlægge CGU’er. Ved opdelingen i CGU’er må flere forhold tages i

betragtning, herunder organisationens opbygning, virksomhedens interne styringssystemer og hvordan ledelsen

kontrollerer samt monitorerer virksomheden – eksempelvis pr. land, pr. produkt eller pr. division. IAS 36 fast-

lægger ikke hvor mange eller hvor få CGU’er en virksomhed kan operere med – dette bestemmes alene af virk-

somhedens opbygning, struktur og lignende.

I det følgende vises eksempler på, hvordan to C20-selskaber har håndteret opdelingen af CGU’er på forskellig vis.

23 Deloitte, introduktion til de internationale regnskabsstandarder; s. 248

”En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der frembrin-
ger pengestrømme, som i det væsentligste genererer pengestrømme, der er uafhængige af andre ak-
tiver eller grupper af aktiver”
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2.4.6.1 ISS A/S – uddrag fra årsrapporten 2015

I årsrapporten for ISS A/S beskrives det, hvorledes selskabet fastlægger sine CGU’er. Det oplyses, at nedskriv-

ningstesten foretages pr. land, som selskabet opererer i. Begrundelsen for denne opdeling er, at det enkelte land

er det laveste niveau hvor goodwill og øvrige immaterielle aktiver monitoreres.

24

24 ISS A/S, annual report 2015, note 4.4.
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2.4.6.2 Coloplast A/S – uddrag af årsrapporten 2014/15

Imens ISS A/S foretager deres nedskrivningstest på lande-niveau har Coloplast A/S valgt at fastlægge selskabets

CGU’er på baggrund af forretningsområder.

25

Ovenstående eksempler viser, at fastlæggelse af CGU’er ikke skal ske ud fra generiske betragtninger, men, at

opdelingen skal ske på baggrund af virksomhedsspecifikke forhold. Sammensætningen vil derfor variere fra sel-

skab til selskab.

Som udgangspunkt skal CGU’erne være konsistente fra år til år og det tillades derfor ikke, at der foretages æn-

dringer heri, medmindre brugen af aktiverne ændres væsentligt. I forbindelse med ændringer i CGU’er stilles der

store krav til dokumentationen herfor, ligesom ændringerne skal oplyses i noterne til årsrapporten.

På baggrund af, at der skal indregnes en nedskrivning i tilfælde af, at genindvindingsværdien er lavere end kost-

prisen, er det essentielt at fastlægge, hvordan den regnskabsmæssige værdi af CGU’en bestemmes. Den regn-

skabsmæssige værdi af en CGU udgøres af alle aktiver som direkte, eller igennem en sandsynlig fordeling, kan

henføres til den pågældende CGU26. Disse aktiver skal herefter indgå i beregningen af de forventede fremtidige

pengestrømme fra CGU’en.

25 Coloplast A/S, annual report 2014/15, note 8
26 PwC, regnskabshåndbogen 2016, s. 282
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Ved fastlæggelsen af CGU’er foreligger der en latent risiko for, at virksomheden kan undgå en nedskrivning ved

at udføre nedskrivningstesten, på et for højt niveau, ved at arbejde med få, store CGU’er. Denne risiko kan

illustreres på følgende måde:

27

Virksomheden opererer med lande, som deres CGU’er og har udarbejdet en nedskrivningstest for hvert land.

Testen har påvist, at der er et samlet nedskrivningsbehov i Danmark og Frankrig på 150, imens der ikke er kon-

stateret et nedskrivningsbehov i Tyskland. Hvis selskabet, i stedet for, udfører testen på et højere niveau, eksem-

pelvis med Europa som en CGU, vil denne have påvise et nedskrivningsbehov, eftersom genindvindingsværdien

for Europa overstiger den bogførte værdi.

Dette eksempel påviser, at fastlæggelsen af CGU’er er kritisk i forhold til en nedskrivningstest og resultatet heraf.

2.4.7 Præsentation og oplysningskrav

IFRS er, i sin helhed, meget restriktiv i forhold til præsentation i noterne samt oplysningskrav, hvilket i særlig grad

afspejles i IAS 36. I denne standard anføres en lang række krav til hvad regnskabsaflægger skal oplyse i årsrap-

porten, hvilket skyldes, at ledelsen skal foretage mange kritiske skøn og anlægge en række forudsætninger i

forbindelse med udførslen af en nedskrivningstest. Den indregnede goodwill giver derfor, i sig selv, ikke værdi

for regnskabsbrugerne, hvis ikke disse regnskabsbrugere gøres i stand til at vurdere de bagvedliggende forud-

sætninger. Disse oplysninger og forudsætninger kan omfatter følgende28:

 Begivenheder, som eventuelt har medført nedskrivninger i regnskabsåret.

 Nedskrivninger, som er indregnet i regnskabsåret.

 Regnskabsmæssige værdier af goodwill og øvrige immaterielle aktiver, som er allokerede til en CGU.

 Oplysninger om væsentlige forudsætninger, der er lagt til grund for bestemmelsen af fremtidige penge-

strømme. Dette krav omfatter ligeledes beskrivelse af budgetperioden, vækstrater og lignende.

27 Egen tilvirkning ud fra opstillet eksempel
28 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik; Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder; s. 715-716

CGU Danmark Frankrig Tyskland

Bogført værdi 100 200 300

Genindvindingsværdi 50 100 600

Forskel -50 -100 300

Eksempel
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 Oplysninger om WACC og diskonteringsfaktor.

 Omtale af resultatet af følsomhedsanalyser

Endvidere beskriver IAS 36, at der skal gives flere og mere detaljerede oplysninger, når nedskrivningstesten kun

udviser et lille rum før der skal foretages nedskrivning af den pågældende goodwill.

2.5 Særligt omkring nedskrivning på goodwill

2.5.1 Allokering af goodwill

Det fremgår af foregående afsnit, at en nedskrivningstest, som udgangspunkt, skal foretages aktiv for aktiv, hvis

der kan beregnes en genindvindingsværdi herfor. Alternativt skal testen udføres på de mindste grupper af akti-

ver, som frembringer pengestrømme, der er uafhængige af pengestrømme fra andre aktiver. I relation til good-

will er det dog ikke muligt at gennemføre en nedskrivningstest isoleret heraf, idet goodwill, i sig selv, ikke bibrin-

ger uafhængige pengestrømme. Dette forhold resulterer i, at goodwill, der er opstået efter en virksomhedssam-

menslutning i henhold til IFRS 3, allerede på anskaffelsestidspunktet skal allokeres til virksomhedens identifice-

rede pengestrømsfrembringende enheder. Allokeringen skal ske til de enheder, som forventes at kunne drage

enten direkte eller indirekte fordele af synenergierne, der er observeret ved virksomhedssammenslutningen29.

Dette er illustreret igennem nedenstående figur:

Køb af virksomhed (Goodwill)

CGU 1 CGU 2 CGU 3

30

29 PwC, regnskabshåndbogen, s. 284
30 Egen tilvirkning, på baggrund af teori
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Ved akkvisitioner af virksomheder er det centralt at bemærke, at en eventuel identificeret goodwill ikke nødven-

digvis altid skal testes i forhold til det tilkøbte. Denne tilkøbte goodwill kan allokeres til allerede eksisterende

CGU’er i den overtagende virksomhed med den begrundelse, at eksempelvis CGU 1 kan drage nytte af kundeba-

sen og CGU 2 kan få nytte af den tilkøbte virksomheds distributionskanaler.

2.5.2 Niveau for test af goodwill

I forbindelse med gennemførslen af en nedskrivningstest på goodwill er der, sammenlignet med eksempelvis

nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, nogle lempeligere regler for, på hvilket niveau testen skal udføres.

Der er ikke mulighed for at foretage nedskrivningstest af materielle anlægsaktiver på tværs af flere CGU’er.

Denne test skal udføres på aktiv-niveau inden for de enkelte identificerede CGU’er. I modsætning hertil giver IAS

36 regnskabsaflægger lov til at udføre nedskrivningstest af goodwill på tværs af CGU’er. I denne sammenhæng

nævner standarden dog, at de CGU’er hvortil goodwill allokeres ikke må overstige31:

1) Det mindste niveau hvor goodwill overvåges i den interne økonomistyring.

2) Et operationelt segment fastlagt efter IFRS 8.

Der skal derfor skeles til, på hvilket niveau ledelsen overvåger goodwill i den interne rapportering og økonomi-

styring. I mange tilfælde vil ledelsen overvåge den indregnede goodwill samlet, over flere CGU’er, hvorfor testen

derfor skal udføres på dette niveau. Samtidig må den udførte test ikke foretages på et højere niveau end de

operationelle segmenter, der fastlægges efter IFRS 8. Et driftssegment er ifølge IFRS 832:

IFRS lægger vægt på, at opdelingen i driftssegmenter skal have sammenhæng til den interne økonomirapporte-

ring. Det er således afgørende, hvordan den interne økonomirapportering er struktureret i segmenter i forhold

til på hvilket niveau goodwill må testes. Der er flere tilfælde, hvor en virksomhed kun har opereret med ét seg-

ment, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at goodwill skal testes på hele virksomheden, eftersom der inden

for ét driftssegment kan eksistere flere fastlagte CGU’er.

31 PwC, regnskabshåndbogen, s. 284
32 Deloitte, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 85

”Et element af en virksomhed som udøver forretningsaktiviteter og hvorom der foreligger separat

økonomiske informationer”.
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Dette kan beskrives via følgende eksempel:

- Virksomheden X A/S har udelukkende aktiviteter i Danmark, men dog på flere fabrikker (A, B og C).

Virksomheden styrer virksomheden samlet for Danmark og i den interne økonomirapportering er der

ikke sket opdeling på baggrund af fabrikker. Fabrikkerne bibringer dog selvstændige og uafhængige

pengestrømme, hvorfor den enkelte fabrik betragtes som en CGU33.

I ovenstående eksempel har virksomheden kun ét segment, men samtidig ligger der 3 selvstændige CGU’er inden

for dette segment. Dette betyder, at goodwill skal testes for de enkelte fabrikker.

Denne beskrevne allokering af goodwill til CGU’erne, og operationelle segmenter, er naturligvis af væsentlig be-

tydning i forhold til nedskrivningstesten og opgørelsen af et muligt behov for nedskrivning. Derfor accepteres

det i IAS 36, at fordelingen af goodwill først skal være færdiggjort ved udgangen af året efter overtagelsen.

Som nævnt tidligere skal goodwill underkastes en årlig nedskrivningstest. Dette resulterer i, at CGU’er, hvortil

goodwill er allokeret efter ovenstående principper, ligeledes bliver ramt af dette krav.

33 Egen tilvirkning
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2.5.3 Indregning og fordeling af nedskrivning på goodwill

I en situation, hvor det identificeres, at genindvindingsværdien af CGU’en, hvortil goodwill er allokeret, er lavere

end den regnskabsmæssige værdi skal der foretages nedskrivning. Idet en CGU består af en række aktiver, regu-

lerer IAS 36 at der først skal nedskrives på goodwill og en eventuel restnedskrivning skal pro-rata nedskrive øvrige

aktiver i den pågældende CGU34. Dette krav illustreres på følgende vis:

Identificeret
nedskrivningsbehov

100 mio.

Goodwill bogført værdi
80. mio

Nedskrives til 0

Resterende nedskrivning
20 mio.

Nedskrivning af øvrige
aktiver i CGU foretages

proratarisk

Maskiner mv.
Bogført værdi 50 mio.

(ca. 42 %)
Nedskrives med 8,3 mio.

Patenter
Bogført værdi 25 mio.

(ca. 20 %)
Nedskrives med 4,2 mio.

Ejendomme,
Bogført værdi 45 mio.

(ca. 38 %)
Nedskrives med 7,5 mio.

35

Regnskabsstandarden tillader ikke, at der sker tilbageførsel af en nedskrivning på goodwill, der er foretaget.

34 Deloitte, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 249
35 Egen tilvirkning, på baggrund af IAS 36
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2.6 Delkonklusion på teori om regnskabsstandarder

I det foregående teoriafsnit er de internationale regnskabsstandarder efter IFRS vedrørende goodwill og værdi-

forringelse heraf blevet belyst. IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, beskriver hvordan goodwill identificeres,

når en erhverver opnår kontrol over en eller flere virksomheder igennem virksomhedsopkøb, fusioner, virksom-

hedsomdannelser eller lignende.

Efter IFRS 3 skal overtagelsesmetoden anvendes, hvorved alle aktiver og forpligtelser skal identificeres og om-

vurderes til dagsværdi. Herefter skal den opgjorte kostpris allokeres til disse og den overskydende del af kostpri-

sen, der ikke kan allokeres til aktiver og forpligtelser, er at betragte som goodwill. Denne goodwill må efterføl-

gende ikke afskrives, men i stedet for skal den underkastet en årlig nedskrivningstest eller testes for værdiforrin-

gelse, når der opstår indikationer på værdiforringelse. Dette foreskriver IAS 36. Goodwill, som identificeres efter

IFRS 3, skal nedskrives til en eventuel lavere genindvindingsværdi, som er den højeste værdi af kapitalværdien

eller dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. Kapitalværdien kan fastsættes med hjælp fra almindeligt aner-

kendte værdiansættelsesmetoder såsom DCF, hvor de forventede fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres.

Dette vil afstedkomme en lang række væsentlige skøn fra ledelses side, hvor de er nødsaget til at anvende virk-

somhedsspecifikke forudsætninger. Det er derfor altafgørende, at virksomheden giver tilstrækkelige og detalje-

rede oplysninger om de anvendte skøn og forudsætninger i nedskrivningstesten således, at regnskabsbruger er

i stand til at forstå disse og vurdere konsekvenserne, hvis de ikke er enig i de anlagte forudsætninger. Derfor

stiller IAS 36 en række krav til, hvilke oplysninger virksomhederne skal give i årsrapporten vedrørende værdifor-

ringelse.
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3 Teori om revision og revisionsstandarder

Kapitlet vil belyse den rolle revisor spiller i et samfundsmæssigt perspektiv, herunder den værdi revisors arbejde

skaber for regnskabsbruger. Denne belysning vil foretages med udgangspunkt i agent/principal-teori samt revi-

sionsstandard, der er mest relevant ved revision af regnskabsmæssige skøn, ISA 540.

I kapitlet er det yderligere hensigten, at opnå en forståelse for kravene til revisors eksterne rapportering efter

den kommende implementering af ISA 701.

3.1 Baggrund for revision

3.1.1 Agent/principal-teorien

Revisors teoretiske rolle tager sit udgangspunkt i agent/principal-teorien. Denne teori beskriver, at en person, i

form af principalen, ansætter en anden person, agenten, til at træffe beslutninger på sine vegne, eller handle på

anden måde, der kan påvirke principalens økonomi væsentligt. Såvel agenten som principalen vil, ifølge teorien,

forsøge at maksimere deres fortjeneste og minimere indsatsen, hvorfor problemet for principalen består i, at

finde en aflønningsmodel for agenten, der tilskynder en adfærd, der er sammenhængende med principalens

ønsker.36

Teorien er gældende for en virksomhed og dens ejere, idet en aktionær ansætter en bestyrelse til at varetage

sine interesser. Herefter skal bestyrelsen ansætte en direktion til at varetage den daglige drift af virksomheden.

Imellem hvert lag eksisterer der et ønske om kontrol ovenfra og ned; ejeren vil kontrollere bestyrelsen, bestyrel-

sen vil kontrollere direktionen, og så videre igennem virksomhedens hierarki. Samtidigt opstår der ligeledes en

informationskløft nedefra og op. Agenten, altså den daglige ledelse, vil som følge af den tætte tilknytning til den

daglige drift, have væsentlige informationer, som ejerne ikke har til rådighed.

36 Mitnick, Barry M., Origin of the Theory of Agency, januar 2006.
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Nedenstående model skitserer forskellene i de tilgængelige informationer:

37

Denne informationskløft imellem agent og principal kan potentielt føre til, at agenten tilbageholder oplysninger

for at maksimere sin aflønning. Principalen vil derfor have et ønske om, at føre tilsyn eller kontrol med agenten

og dennes adfærd. Denne kontrol kan ske enten i virksomheden selv, i form af interne kontroller eller lignende.

Kontrollen kan dog også ske i form af at inddrage en ekstern part til at udføre denne. Det er i denne situation, at

revisor bliver relevant. Revisors rolle bliver, i den opstillede situation, at vurdere validiteten af årsrapporten, der

udgør rapporteringen fra ledelsen (agenten) til ejerne (principalen). Principalen må nu foretage et vurdering af,

hvorvidt omkostningen forbundet med kontrollen, overstiger den værdi, der ellers ville være gået tabt, som en

kontrol kunne have opdaget.38

Ovennævnte agent/principal-teori er yderst relevant idet den danner grundlaget for den rolle revisor har i for-

holdet imellem regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere. Regnskabsbrugere, herunder især selskabets ejere,

har en stor interesse i, at virksomhedens årsrapporter er retvisende, i særdeleshed, at disse indeholder de kræ-

vede oplysninger i henhold til den regnskabsmæssige begrebsramme. Disse oplysninger er af afgørende betyd-

ning for regnskabsbrugerne og deres økonomiske beslutninger på baggrund af årsrapporten. Den daglige ledelse,

som er ansvarlig for regnskabsaflæggelsen, kan dog have interesser i at tilbageholde informationer fra regnskabs-

brugere eller offentligheden som helhed, for egen vinding. Det er revisors ansvar at erklære sig om, hvorvidt de

aflagte regnskaber er retvisende eller ej. Det er i denne funktion, at revisor har en afgørende betydning for prin-

cipalen og offentligheden som helhed.

37 Egen tilvirkning
38 Mitnick, Barry M., Origin of the Theory of Agency, januar 2006.
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3.2 Revision af regnskabsmæssige skøn

Blandt de mest centrale revisionsstandarder i relation til revision af impairment er ISA 540, Revision af regn-

skabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger. Årsagen hertil

er, at værdiansættelse af goodwill og en eventuelle nedskrivninger heraf er underlagt en høj grad af skøn.

Omfanget af ISA 540 er at præcisere, hvorledes hovedsageligt ISA 315 og 330 skal anvendes ved revision af regn-

skabsmæssige skøn. Desuden beskriver standarden krav og vejledninger for revision af regnskabsmæssige skøn

samt tegn på manglende neutralitet hos ledelsen.39

3.2.1 Definition af regnskabsmæssige skøn ifølge ISA

ISA 540 afsnit 7, punkt a, definerer et regnskabsmæssigt skøn som40:

3.2.2 Arten af regnskabsmæssige skøn

ISA 540 beskriver arten af regnskabsmæssige skøn som de regnskabsposter, der ikke kan måles præcist men kun

kan skønnes. Den skønsmæssige usikkerhed, der foreligger i de enkelte regnskabsposter varierer fra post til post.

Denne variation skyldes arten og pålideligheden af de oplysninger ledelsen har til rådighed til støtte for det regn-

skabsmæssige skøn. Den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme kan ligeledes medvirke til at øge eller

mindske graden af skøn, idet beskrivelser og vejledninger til udøvelse af det regnskabsmæssige skøn kan være

mere eller mindre specifikke. Visse forhold kan medføre en lavere grad af skønsmæssig usikkerhed, dette kan,

ifølge vejledningen til ISA 540 være:

 Regnskabsmæssige skøn i virksomheder med ukomplicerede forretningsaktiviteter.

 Regnskabsmæssige skøn omhandlende rutinetransaktioner, der udøves og opdateres ofte.

 Regnskabsmæssige skøn, der baseres på ”observerbare data” dette kan være offentligt tilgængelige ren-

teoplysninger eller kurser på børsnoterede værdipapirer.

 Regnskabsmæssige skøn udøvet på baggrund af en målemetode foreskrevet af den regnskabsmæssige

begrebsramme, der er enkel og let anvendelig på det pågældende aktiv eller forpligtelse, der skal måles.

39 ISA 540 afsnit 1
40 ISA 540 afsnit 7, pkt. a

”… en tilnærmet angivelse af et monetært beløb i mangel af en præcis målemetode. Dette begreb
anvendes for et beløb målt til dagsværdi, hvor der er skønsmæssig usikkerhed, samt for andre beløb,
der kræver skøn. Hvor denne ISA kun håndterer regnskabsmæssige skøn ved måling til dagsværdi,
anvendes udtrykket "regnskabsmæssigt skøn over dagsværdi" ”
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 Regnskabsmæssige skøn baseret på en model til måling, der er velkendte eller almindeligt anerkendt,

forudsat, at forudsætninger eller input, der anvendes i modellen er observerbare.

Der eksisterer ligeledes forhold, som kan medføre en højere grad af skønsmæssig usikkerhed. Vejledningen til

ISA 540 illustrerer dette, ved hjælp af nedenstående eksempler:

 Regnskabsmæssige skøn omhandlende udfaldet af en retssag.

 Regnskabsmæssige skøn over afledte finansielle instrumenter, som ikke er offentligt handlet.

 Regnskabsmæssige skøn udøvet på baggrund af egenudviklede, specialiserede modeller, eller hvor an-

vendte forudsætninger eller input ikke er observerbare på markedet.41

Formålet med et regnskabsmæssigt skøn kan ligeledes variere afhængig af regnskabspost og begrebsramme.

Formålet kan for eksempel være at skønne udfaldet af en eller flere begivenheder eller transaktioner. For andre

regnskabsmæssige skøn, særligt dagsværdier, vil formålet med skønnet være at afspejle værdien af en regn-

skabspost, en aktuel eller en hypotetisk transaktion, baseret på forhold, der er gældende på tidspunktet for må-

lingen. Arten af dagsværdi kan ligeledes variere imellem begrebsrammer.42

ISA 540 fastslår i sit afsnit 4, at en forskel i det indregnede regnskabsmæssige skøn og udfaldet heraf, ikke nød-

vendigvis er et udtryk for fejlinformation i regnskabet. Dette skyldes, at især dagsværdier uundgåeligt vil påvirkes

af forhold, som indtræffer efter tidspunktet for skønnet til brug for regnskabet.43 Dette beskrives nærmere i

afsnittet ”Efterfølgende begivenheder” der følger i kapitlet.

3.2.3 Revisors mål i henhold til ISA 450

I Afsnit 6, punkter a og b, i ISA 540 redegøres der for de mål, som standarden opstiller for revisor. Af punkt a

fremgår, at revisors første målsætning ved revision af regnskabsmæssige skøn er at opnå tilstrækkelig og egnet

overbevisning om, hvorvidt, at de regnskabsmæssige skøn, der indgår i regnskabet, uanset om disse er indregnet

eller oplyste, er rimelige. Afsnittets punkt b fastslår, at revisor ligeledes skal opnå tilstrækkelig og egnet revisi-

onsbevis om, at de oplysninger, der i regnskabet tilknyttes det regnskabsmæssige skøn, er fyldestgørende i hen-

hold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.

41 ISA 540 afsnit 2, samt vejledning hertil
42 ISA 540 afsnit 3
43 ISA 540 afsnit 4
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3.2.4 Krav til revisor i henhold til ISA 540

For at kunne skabe sig et grundlag til at vurdere risici for væsentlige fejlinformationer i ledelsens regnskabsmæs-

sige skøn, præciserer ISA 540, at revisor ved udførelse af handlinger beskrevet i ISA 315 skal opnå en forståelse

af de forhold, der redegøres for, for neden.

3.2.4.1 Opnåelse af forståelse for den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme

Revisor skal opnå en forståelse af den regnskabsmæssige begrebsramme ledelsen har valgt at aflægge selskabets

årsrapport efter. I afhandlingens tilfælde vil dette være IFRS. I denne forbindelse skal revisor forstå de krav, der

stilles til regnskabsmæssige skøn, herunder især oplysningskrav. Denne forståelse omfatter, hvorvidt begrebs-

rammen stiller betingelser om indregning eller krav til valg af metode til måling af det pågældende regnskabs-

mæssige skøn. Revisor skal yderligere have gjort sig klart, hvorvidt begrebsrammen indeholder betingelser, der

medfører et krav om indregning til dagsværdi.

I denne forbindelse er det afgørende, at revisor opnå en forståelse af de oplysningskrav, der knytter sig til good-

will og nedskrivningstesten heraf. Denne forståelse danner grundlaget for revisors drøftelser med ledelsen om-

kring regnskabsmæssige skøn, samt vurderingen af, hvorvidt disse skøn er foretaget på passende vis.

Dernæst skal revisor opnå en forståelse af, hvorledes ledelsen identificerer transaktioner, begivenheder og for-

hold, der kan medføre et behov for, at regnskabsmæssige skøn vil kræve indregning eller oplysning i årsrappor-

ten.44 Dette vil dog altid være tilfældet for goodwill herunder nedskrivningstest herpå.

3.2.4.2 Opnåelse af forståelse for ledelsens udøvelse af regnskabsmæssige skøn

Det er ligeledes et krav, at revisor forstår måden hvorpå ledelsen udøver de regnskabsmæssige skøn og den

information, der ligger til grund herfor. Denne forståelse omfatter metoden og modellen, der anvendes, eventu-

elle kontroller, hvorvidt ledelsen har gjort brug af en ekspert, de grundlæggende forudsætninger for skønnet,

samt om der bør være sket en ændring til metoderne for opgørelsen af det regnskabsmæssige skøn. Ydermere

skal revisor ligeledes forstå, hvorfor samt, hvordan ledelsen har vurderet effekten af den skønsmæssige usikker-

hed på det regnskabsmæssige skøn. Revisor skal forholde sig til, om den anvendte regnskabspraksis er unødigt

aggressiv eller ej, og i øvrigt er passende. ISA 540 kræver, at revisor tager stilling til, hvorvidt ledelsen anvender

anerkendte metoder til at foretage sine regnskabsmæssige skøn. Revisor skal også vurdere, om der anvendes

data fra tiden inden periodeafslutningen, og i fald dette er tilfældet, hvordan ledelsen har taget hensyn hertil.

44 ISA 540 afsnit 8 (a) samt vejledning hertil
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Revisor skal, i henhold til ISA 540 forholde sig til, om den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, stiller krav

til brug af bestemte metoder til udøvelse af det regnskabsmæssige skøn. Såfremt der ikke er tale om en krævet

målemetode, da skal revisor vurdere egnetheden af den anvendte metode. Denne vurdering kræver overvejelser

om selskabets branche, type med videre og særligt, om der er tale om en anerkendt målemetode, der er valgt.

Risikoen for revisor vil, alt andet lige, stige i de tilfælde hvor ledelsen har valgt at anvende en egenudviklet model

til at udøve sit skøn, der afviger fra det typiske i branchen.45

3.2.4.3 Vurdering af virksomhedens kontroller over regnskabsmæssige skøn

Ved vurderingen af de relevante kontroller skal revisor overveje de kompetencer og erfaringer, der besiddes af

de personer, der udfører de regnskabsmæssige skøn og udøver kontroller herover. I denne vurdering indgår li-

geså, hvordan ledelsen evaluerer data, som ligger til grund for det regnskabsmæssige skøn, herunder hvordan

fuldstændighed og validitet sikres. Revisor skal ydermere opnå en forståelse af gennemgangen og godkendelsen,

der foretages af passende ledelseslag herunder den øverste ledelse. I denne forståelse indgår den funktionsad-

skillelse, der foreligger hos dem, der udøver de regnskabsmæssige skøn, herunder, hvorvidt udfaldet af det regn-

skabsmæssige skøn kan påvirke lønninger i regnskabsafdelingen. Disse kontrolaktiviteter kan omfatte den dag-

lige ledelses indførsel af politikker for udarbejdelse og gennemgang af modeller til brug for udøvelse af regn-

skabsmæssige skøn.46

3.2.4.3.1 Eksempler på kontroller, hvorpå revisor kan basere sit arbejde ved revision af værdiforringelse

Kontrolaktiviteter, der kan være relevante for revision af goodwill og nedskrivningsbehov heraf, vil hovedsageligt

være ledelseskontroller. Kontrollerne udgøres hovedsageligt af ledelsens gennemgang og efterprøvning af udar-

bejdede vurderinger af nedskrivningsbehov. I forbindelse med udarbejdelse af nedskrivningstests vil der i virk-

somheden løbende ske opdatering af budgetter og forudsætninger, der ligger til grund herfor, da disse i deres

natur ikke er statiske og dermed løbende underlagt forandring. Denne forandring forårsages af ændringer i eks-

terne såvel som interne faktorer.

45 ISA 540 afsnit 8 (c) i) samt vejledning hertil
46 ISA 540 afsnit 8 (c) ii) samt vejledning hertil
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3.2.4.4 Ledelsens brug af eksperter

I de situationer, hvor den daglige ledelse har engageret eksperter til brug for udøvelse af det regnskabsmæssige

skøn, må revisor også forholde sig hertil. Disse situationer vil ofte opstå ved særligt komplekse aktiver/forpligtel-

ser, modeller eller for transaktioner, der er så sjældne eller usædvanlige for selskabet, at kompetencerne for at

foretage det regnskabsmæssige skøn ikke vurderes at være tilstede i virksomheden.47

3.2.4.5 Opnåelse af forståelse for de af ledelsen anlagte forudsætninger

ISA 540 kræver, at revisor forstår de forudsætninger ledelsen har lagt til grund for sine regnskabsmæssige skøn.

Den opnåelige grad af forståelse heraf afhænger i høj grad af, hvorvidt der er tale om observerbare oplysninger,

eller subjektive forudsætninger. Revisor skal overveje arten af disse forudsætninger samt identifikation af, hvilke

forudsætninger, der kan være væsentlige forudsætninger. Herefter kræves det, at revisor forstår hvordan ledel-

sen sikrer sig, at forudsætningerne er fuldstændige, relevante og indbyrdes konsistente. Slutteligt skal revisor

forstå, hvorvidt forudsætningerne er underlagt ledelsens kontrol eller ej. Den opnåede forståelse skal ligeledes

omfatte dokumentationen, som underbygger forudsætningerne. Uagtet, at en ekspert opstiller eller identificerer

forudsætninger, bliver de ledelsens så snart de anvendes. Pålideligheden af grundlaget for en forudsætning va-

rierer alt efter, hvorvidt denne kan understøttes af eksterne eller interne kilder. Understøttende kilder kan, ifølge

ISA 540 omfatte:

 offentliggjorte renter eller kurser

 historiske oplysninger

 erfaringer internt i virksomheden

Såfremt ledelsen eller virksomheden ikke besidder understøttende kilder til en forudsætning, vil denne naturlig-

vis være mindre pålidelig og omgærdet af en høj grad af skønsmæssig usikkerhed. Ved fastsættelse af dagsvær-

dier, skal forudsætningerne svare til hvad velinformerede og villige parter ville anvende til at fastsætte dagsvær-

dien. Forudsætningerne vil også afhænge af kendetegnene ved det pågældende aktiv eller forpligtelse, samt

kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.48

Revisor skal foretage en kritisk vurdering af, om der foreligger indikationer på, at der bør ske ændringer til den

af ledelsen anvendte metode. Et behov for at anvende en ny metode kan opstå som følge af væsentlig ændringer

47 ISA 540 afsnit 8 (c) iii) samt vejledning hertil
48 ISA 540 afsnit 8 (c) iv) samt vejledning hertil
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i virksomhedens miljø eller ændringer i den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme. Såfremt ledelsen æn-

drer sin anvendte metode til at udøve regnskabsmæssige skøn, da skal revisor forstå baggrunden herfor. Ledel-

sen skal kunne godtgøre, at den nye model er mere hensigtsmæssig, eller at ændringen er en reaktion på oven-

nævnte forhold. I denne vurdering er det kritisk, at revisor udfordrer ledelsens forudsætninger herunder i høj

grad, hvorvidt de er rimelige eller ej.49

3.2.4.6 Skønsmæssig usikkerhed

Hvorvidt og i givet fald, hvorledes ledelsen har forholdt sig til og vurderet indvirkningen af den skønsmæssige

usikkerhed er ligeledes et forhold revisor skal tage stilling til. For at kunne opnå en forståelse heraf, kan revisor

overveje, hvordan ledelsen har iagttaget muligheden for forskellige udfald eller forudsætninger ved, for eksem-

pel, at foretage en følsomhedsanalyse, for at fastslå, hvilken effekt forskellige udfald potentielt vil have på det

regnskabsmæssige skøn. Revisor kan ligeledes overveje, hvordan den daglige ledelse forholder sig til regnskabs-

mæssige skøn, såfremt analysen viser tegn på flere mulige udfald. Slutteligt kan revisor vurdere, hvordan den

daglige ledelse overvåger udfaldet af regnskabsmæssige skøn, samt hvorledes der er reageret på tilsvarende

observationer fra tidligere perioder.50

3.2.4.7 Gennemgang af udfaldet af regnskabsmæssige skøn i tidligere perioder

ISA 540 foreskriver, at revisor skal gennemgå udfaldet af regnskabsmæssige skøn udøvet af ledelsen i tidligere

perioder. Dette skal foretages for, blandt andet, at kunne vurdere risici for væsentlige fejl. Gennemgangen har

ikke til formål at sætte spørgsmålstegn ved den tidligere vurdering, idet denne blev foretaget på grundlag af de,

på tidspunktet for udøvelsen, tilgængelige oplysninger. ISA 540 pointerer, at der oftest vil være afvigelser i mel-

lem regnskabsmæssige skøn og de faktiske udfald af de pågældende begivenheder. Revisor kan opnå en forstå-

else af effektiviteten af ledelsens proces for udøvelse af skøn i den foregående periode hvilket er anvendeligt i

vurderingen af effektiviteten af processerne i den nuværende periode. Ydermere kan revisor indhente revisions-

bevis, som er relevant for genudøvelse af skønnet på nuværende tidspunkt og for eventuelle forhold, der muligvis

skal oplyses i regnskabet herunder skønsmæssig usikkerhed. Omtalte gennemgang kan også assistere revisor

med at vurdere, hvorvidt ledelsen udviser manglende neutralitet i udøvelsen af sine regnskabsmæssige skøn.51

Revisors professionelle skepsis er af afgørende betydning for at kunne identificere sådanne tilfælde. Gennem-

gangen af vurderinger og forudsætninger for regnskabsmæssige skøn fra tidligere perioder er ligeledes et krav

49 ISA 540 afsnit 8 (c) v) samt vejledning hertil
50 ISA 540 afsnit 8 (c) vi) samt vejledning hertil
51 ISA 540 afsnit 9 samt vejledning hertil
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ifølge ISA 240, såfremt disse er væsentlige. Gennemgangen i henhold til ISA 240 har dog til formål at vurdere

ledelsens mulighed for at tilsidesætte kontroller ved udøvelse af regnskabsmæssige skøn. I denne forbindelse

gennemgås skønnene for at vurdere, hvorvidt disse er udsat for manglende neutralitet hos ledelsen og dermed,

hvorvidt der foreligger en risiko for væsentlige fejl heri, som følge af besvigelser. Af praktiske hensyn er det dog

nærliggende at foretage disse gennemgange samlet.

Hvor dybdegående gennemgangen af regnskabsmæssige skøn udøvet i tidligere perioder vil være, vil afhænge

af graden af skønsmæssig usikkerhed, der foreligger i det regnskabsmæssige skøn, hvor store udsving, der har

været i det regnskabsmæssige skøn fra periode til periode samt, hvorvidt der er tale om regnskabsmæssige skøn

foretaget på baggrund af rutineprægede eller tilbagevendende transaktioner. I sidstnævnte tilfælde kan revisor

vurdere, at analytiske handlinger vil være tilstrækkelige som grundlag for vurderingen af risici for væsentlige fejl

i regnskabet, som følge af de regnskabsmæssige skøn.

Regnskabsmæssige skøn til dagsværdier kan ofte være udsat for større forskelle imellem de indregnede værdier

i tidligere perioder, og de genskønnede værdier i den nye periode. Dette skyldes, at dagsværdier fastsættes som

opfattelser af en given værdi på et givent tidspunkt og i høj grad er påvirket af forhold, der kan ændres betrag-

teligt, og hurtigt. I disse tilfælde er det usandsynligt, at revisors gennemgang af og forståelse for ændringer i

markedsdeltageres vurderinger giver et grundlag for at identificere mulige risici for fejlinformationer, disse gen-

nemgange vil i højere grad være relevante for at kunne vurdere effektiviteten af den daglige ledelses proces for

udøvelse af de regnskabsmæssige skøn.52

3.2.5 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

I forbindelse med sin identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, som er et krav i henhold

til ISA 315, skal revisor vurdere graden af skønsmæssig usikkerhed, som et regnskabsmæssigt skøn er udsat for.

I vejledning A45 til ISA 540 listes følgende eksempler på faktorer, som kan påvirke graden af skønsmæssig usik-

kerhed.

52 ISA 540 afsnit 9, samt vejledning hertil
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Disse kan omfatte53:

En øget grad af skønsmæssig usikkerhed vil, alt andet lige, øge risikoen for, at skønnet kan være udsat for mang-

lende neutralitet hos ledelsen.

De forhold som revisor tager højde for ved sine overvejelser om risici for væsentlige fejl, kan også omfatte en af

følgende54:

 En vurdering af den faktiske eller forventede størrelse af et regnskabsmæssigt skøn.

 En sammenholdelse af den bogførte værdi af skønnet med det beløb, som revisor havde forventet bog-

ført.

 En vurdering af, hvorvidt en ekspert er blevet anvendt af den daglige ledelse til udøvelse af det regn-

skabsmæssige skøn.

 Resultatet af gennemgang af foregående periodes regnskabsmæssige skøn.

Efter revisor har fastslået hvilke regnskabsmæssige skøn, der er udsat for en højere grad af skønsmæssig usik-

kerhed, kræver ISA 540, at revisor vurderer hvilke af disse regnskabsmæssige skøn, der medfører betydelige

risici.

Indikatorer på regnskabsmæssige skøn, som kan medføre en betydelig risiko, kan være skøn, der i høj grad af-

hænger af vurderinger, herunder vurderinger af tids- eller beløbsmæssigt usikre fremtidige pengestrømme eller

udfaldet af en retssag. En yderligere indikator kan være skøn, der er udøvet på baggrund af beregninger, der ikke

tager udgangspunkt i anerkendte målemetoder. Regnskabsmæssige skøn, hvor revisors føromtalte gennemgang

af skøn med faktiske udfald, har vist en substantiel forskel, kan også indikere et højere risiko-niveau. Slutteligt vil

53 Vejledning til ISA 540, A45
54 Vejledning til ISA 540, A46

 i hvilken grad det regnskabsmæssige skøn afhænger af vurdering

 det regnskabsmæssige skøns følsomhed over for ændringer i forudsætninger

 tilstedeværelsen af anerkendte målemetoder, der kan mindske den skønsmæssige usikkerhed
(selv om subjektiviteten af de forudsætninger, der er anvendt som input, desuagtet kan resul-
tere i skønsmæssig usikkerhed)

 prognoseperiodens længde og relevansen af de data, der udledes af tidligere begivenheder
for at prognosticere fremtidige begivenheder

 adgangen til pålidelige data fra eksterne kilder

 i hvilken grad det regnskabsmæssige skøn er baseret på observerbare eller ikke-observerbare
input.
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en indikator også være regnskabsmæssige skøn, som er udøvet på baggrund af en højt specialiseret model, eller

en model hvori der ikke indgår observerbare input.

Revisor må også holde sig for øje, at størrelsen af det regnskabsmæssige skøn ikke nødvendigvis er visende for

den risiko den indeholder. Et tilsyneladende uvæsentligt regnskabsmæssigt skøn kan i nogle tilfælde medføre en

væsentlig fejlinformation, som følge af den skønsmæssige usikkerhed.55

Der kan opstå tilfælde hvor den skønsmæssige usikkerhed er så stor, at det ikke er muligt at foretage et rimeligt

regnskabsmæssigt skøn. I disse tilfælde kan den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, af samme årsag,

udelukke indregning heraf eller måling til dagsværdi. I disse tilfælde afgrænses den skønsmæssige usikkerhed

ikke blot til, hvorvidt et regnskabsmæssigt skøn bør indregnes, eller om det bør måles til dagsværdi, men ligele-

des tilstrækkeligheden af oplysningerne herom. Det kan, i henhold til den anvendte regnskabsmæssige begrebs-

ramme, være et krav, at der sker oplysning om de regnskabsmæssige skøn, inklusiv den høje skønsmæssige usik-

kerhed forbundet hermed. Kravene hertil er beskrevet i teoriafsnit om IAS 36 og IFRS 3. ISA 705 indeholder vej-

ledninger til revisor omkring konsekvenserne for revisionspåtegningen, når revisor opfatter, at den daglige le-

delse har afgivet oplysninger, som er manglefulde eller decideret vildledende.

Såfremt revisor fastslår, at et regnskabsmæssigt skøn medfører en betydelig risiko, er det ifølge ISA 315, et krav,

at revisor opnår en forståelse af virksomhedens kontroller, herunder kontrolaktiviteter.

I visse tilfælde kan den skønsmæssige usikkerhed ved et regnskabsmæssigt skøn være af en sådan karakter, at

der kan opstå tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. I disse tilfælde skal revisor søge vejledning i

ISA 570.56

3.2.5.1 Eksempler på væsentlige risici ved revision af impairment

Væsentlige risici, der kan identificeres og have særlig betydning for revision af goodwill og nedskrivningsbehov

kan især være væsentlige ændringer i samfundsøkonomien i lande hvori et selskab eller dets datterselskaber

opererer. I denne forbindelse kan der i høj grad opstå en risiko for, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad

opdaterer budgetter, forudsætninger og lignende i forbindelse med vurderingen af nedskrivningsbehov. I eksem-

plet vil en tilstrækkelig forståelse af virksomhedens omgivelser være af afgørende karakter for at kunne identifi-

55 ISA 540 afsnit 10 samt vejledning hertil
56 ISA 540 afsnit 11 samt vejledning hertil
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cere en sådan risiko. I det opstillede eksempel bliver behovet for at inddrage datterselskabsrevisorer i tilstræk-

kelig grad ligeledes udstillet da de, alt andet lige, vil have bedre forudsætninger for at vurdere udvikling i sam-

fundskonjunkturer i de lande hvori datterselskaberne opererer.

3.2.6 Reaktion på vurderede risici for væsentlig fejlinformation

På grundlag af de vurderinger, der er foretaget af risici for væsentlig fejlinformationer skal revisor vurdere, hvor-

vidt den daglige ledelse på passende vis anvender kravene hertil i den relevante regnskabsmæssige begrebs-

ramme, der er relevante for det regnskabsmæssige skøn. Ydermere skal revisor vurdere om den daglige ledelses

metoder til at udøve det regnskabsmæssige skøn er passende og konsistent anvendt. Ydermere skal det vurde-

res, om eventuelle ændringer til de regnskabsmæssige skøn eller metoderne til udøvelsen heraf i forhold til fo-

regående periode er passende efter omstændighederne.57

Ifølge ISA 330 kræves det, at revisor udformer og udfører revisionshandlinger, der i tilstrækkelig grad er en reak-

tion på de identificerede risici i forbindelse med det regnskabsmæssige skøn. Disse handlinger skal udformes på

både regnskabslinje og revisionsmålsniveau.

Det er relevant for revisor at overveje hvorvidt der er sket ændringer til virksomhedens omgivelser, der medfø-

rer, at en alternativ metode er den mest relevante til at måle et regnskabsmæssigt skøn. Eksempelvis kan der

opstå et aktivt marked for det aktiv for hvilket værdien skal skønnes. Dette vil, alt andet lige, føre til en mere

relevant metode til at skønne en værdi frem for ved brug af tilbagediskonterede pengestrømme.

Det er afgørende, at revisor opnår en tilstrækkelig forståelse for baggrunden for et eventuel skifte i målemetode

for de regnskabsmæssige skøn for at sikre, at disse ændringer ikke blot er vilkårlige. Vilkårlige ændringer til me-

toder for udøvelse af regnskabsmæssige skøn risikerer at medføre inkonsistente regnskaber og kan være en in-

dikator på manglende neutralitet hos den daglige ledelse. Selve sondringen imellem, hvorvidt en ændring i må-

lemetode er vilkårlig eller ej, vil være en vurderingssag. Ved denne sondring er det imperativt, at revisor anven-

der sin professionelle skepsis.58

3.2.6.1 Påkrævede handlinger

Under sin udførelse af de i ISA 330 krævede handlinger skal revisor udføre en eller flere af de for neden beskrevne

handlinger. Dette skal ske under hensyntagen til arten af det regnskabsmæssige skøn.59

57 ISA 540 afsnit 12 samt vejledning hertil
58 ISA 540 afsnit 12 (b) samt vejledning hertil
59 ISA 540 afsnit 13 samt vejledning hertil
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 Revisor skal afgøre hvorvidt der efter tidspunktet for det regnskabsmæssige skøn og frem til tidspunktet

for dateringen af revisors erklæring, er sket begivenheder, der kan give revisionsbevis for det af ledelsen

udøvet regnskabsmæssige skøn. Dette kan være ganske effektivt såfremt den transaktion eller begiven-

hed, der skønnes over er indtruffet, da denne i så fald vil kunne af- eller bekræftes. Da de regnskabs-

mæssige skøn er udtryk for en værdi på balancedagen, kan det dog ikke nødvendigvis konkluderes, at en

efterfølgende begivenhed er retvisende for eksempelvis et regnskabsmæssigt skøn af en dagsværdi.

Dette er særligt tilfældet hvor regnskabsmæssige skøn er målt på baggrund af forudsætninger, som kan

ændre sig væsentligt og hurtigt.

 Revisor kan efterprøve hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn. I forbindelse

hermed skal revisor vurdere hvorvidt den anvendte målemetode er passende efter omstændighederne.

Ydermere skal revisor vurdere de af ledelsen anlagte forudsætninger herunder, hvorvidt disse er rimelige

set i forhold til formålet med det regnskabsmæssige skøn. I nogle tilfælde vil dette være en effektiv

handling, særligt når de regnskabsmæssige skøn vedrører rutineprægede transaktioner, en mængde af

minde transaktioner, der enkeltvist er ubetydelige, eller dagsværdier opgjort efter en anerkendt model.

Metoderne til at foretage efterprøvningen kan være validering af eksterne data, der indgår i udøvelsen

af det regnskabsmæssige skøn herunder, hvorvidt disse hænger sammen indbyrdes, efterregning af det

regnskabsmæssige skøn og test af indre sammenhænge eller en test af ledelsens gennemgang og god-

kendelse af de udøvede regnskabsmæssige skøn.

 Revisor kan teste effektiviteten af de kontroller, der foreligger i virksomheden over den daglige ledelses

udøvelse af regnskabsmæssige skøn, samt udføre passende substanshandlinger. Dette er et krav til revi-

sor såfremt den fastlagte revisionsstrategi er baseret på, at kontrollerne er effektive, og i de situationer

hvor substanshandlinger alene ikke kan give tilstrækkelig og egnet revisionsbevis på revisionsmålsni-

veau.

 Slutteligt kan revisor opstille et punktestimat eller interval til at vurdere det, af den daglige ledelse, op-

stillede punktestimat. Dette kan være særligt anvendeligt når revisors gennemgang af kontroller eller

processer omkring de regnskabsmæssige skøn, har vist at disse ikke er effektive. Derudover kan punkt-

estimater være anvendelige såfremt revisor har alternative observationer eller input til sine beregninger

end ledelsen. Er sidstnævnte tilfældet, må revisor dog opnå en forståelse af årsagen til disse forskelle,

hvilket ligeledes kan give en mulighed for at indsamle oplysninger, som revisor ellers ikke var kommet i

besiddelse af. Dette vil også give et betragteligt forbedret grundlag til at vurdere eventuelle væsentlige

forskelle imellem ledelsens regnskabsmæssige skøn, og revisors punktestimat. Revisor skal anvende det
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revisionsbevis, som der i øvrigt er opnået til at indsnævre punktestimatet til et niveau, hvor samtlige

udfald inden for intervallet vil kunne anskues som rimelige, hvilket i praksis ofte til være inden for ”væ-

sentlighed ved udførelse”.

I forbindelse med sin reaktion på de identificerede risici, skal revisor foretage en vurdering af, hvorvidt det er

nødvendigt at inddrage specialiserede færdigheder i vurderingen af ovenstående aspekter. Dette kan især være

relevant ved et aspekt i den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, der er underlagt en forskel i fortolk-

ning, er anvendt inkonsistent eller er under udarbejdelse.60

3.2.7 Yderligere substanshandlinger som reaktion på betydelige risici

3.2.7.1 Skønsmæssig usikkerhed

Såfremt revisor vurderer, at der forekommer risici, der anses som betydelige som følge af regnskabsmæssige

skøn, er det et krav, at revisor udfører yderligere handlinger for at kunne leve op til kravene i ISA 330. Disse

yderligere handlinger beskrives for neden.61

Revisor skal forholde sig til, hvordan den daglige ledelse har vurderet alternative forudsætninger eller udfald til

det regnskabsmæssige skøn herunder forstå årsagen til, at disse udfald er forkastede. Ledelsen vil ofte anvende

en følsomhedsanalyse til at kunne vurdere effekten af eventuelle ændringer i anlagte forudsætninger. En føl-

somhedsanalyse kan ligeledes assistere revisor med at vurdere hvilke forudsætninger, som kræver størst op-

mærksomhed – dette vil være de forudsætninger, der påvirker det regnskabsmæssige skøn mest ved ændringer

hertil. Der er dog ikke krav om, at ledelsen udarbejder en følsomhedsanalyse. Det centrale er, at den daglige

ledelse har foretaget en vurdering af hvordan skønsmæssig usikkerhed påvirker det regnskabsmæssige skøn.

Revisor skal også forstå hvorledes den daglige ledelse i øvrigt har forsøgt at tøjle den skønsmæssige usikkerhed.62

Revisor skal ydermere vurdere hvorvidt de af ledelsen anvendte betydelige forudsætninger er rimelige eller ej.

Betydelige forudsætninger anses som de forudsætninger, som påvirker størrelsen af det regnskabsmæssige skøn,

væsentligt ved ændringer til forudsætningen. De løbende processer for strategiske analyser og risikostyring fo-

retaget af den daglige ledelse kan være understøttende for vurderingen af, hvordan ledelsen løbende vurderer

de anvendte forudsætninger og rimeligheden heraf.63

60 ISA 540 afsnit 14 samt vejledning hertil
61 ISA 540 afsnit 15 samt vejledning hertil
62 ISA 540 afsnit 15 (a) samt vejledning hertil
63 ISA 540 afsnit 15 (b) samt vejledning hertil
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Hvilken hensigt og evne den daglige ledelse har til at foretage sig specifikke handlinger rettet i mod rimeligheden

af betydelige forudsætninger, herunder for en passende anvendelse af den anvendte regnskabsmæssige be-

grebsramme, skal ligeledes indgå i revisors forståelse.64

Såfremt revisor konkluderer, at den daglige ledelse ikke i tilstrækkelig grad har håndteret påvirkningen af den

skønsmæssige usikkerhed, for de skøn, som medfører betydelige risici, skal revisor vurdere hvorvidt det er nød-

vendigt at opstille et punktestimat til at vurdere rimeligheden af det regnskabsmæssige skøn. Der kan opstå

situationer hvor den daglige ledelse er af den overbevisning, at denne har taget tilstrækkelig stilling til påvirknin-

gen af den skønsmæssige usikkerhed, men hvor revisor er af en anden opfattelse. Dette kan for eksempel være

tilfældet i situationer hvor det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for ledelsens

håndtering heraf, situationer hvor revisor er bekendt med større udsving i udfaldene for lignende skøn under

lignende omstændigheder eller i tilfælde hvor der er tegn på manglende neutralitet hos ledelsens ved udøvelse

af det regnskabsmæssige skøn.

3.2.7.2 Kriterier for indregning og måling

For regnskabsmæssige skøn, som medfører betydelige risici skal revisor opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbe-

vis for, hvorvidt den daglige ledelses beslutning om at indregne eller ikke at indregne skønnet i regnskabet er i

overensstemmelse med kravene hertil i den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme. Det valgte målings-

grundlag for skønnet skal vurderes i samme forbindelse.

Ovennævnte vurdering vil indeholde en vurdering af hvorvidt det regnskabsmæssige skøn er tilstrækkeligt påli-

deligt til at leve op til indregningskriterierne i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Selvom et regn-

skabsmæssigt skøn ikke er indregnet, skal revisor foretage en vurdering af, om indregningskriterierne rent faktisk

er overholdt. Også til ikke-indregnede regnskabsmæssige skøn kan der være knyttet oplysningskrav i regnskabet.

I tilfælde af en betydelig usikkerhed i regnskabsmæssige skøn, som revisor vurderer er relevant at henlede regn-

skabslæsers opmærksomhed til, skal der indføjes en supplerende oplysning i revisors erklæring på årsregnskabet.

Vejledning hertil kan hentes i ISA 706, der indeholder krav til revisor ved supplerende oplysninger. Især ved ind-

regning til dagsværdier kan der være skærpede krav.65

64 ISA 540 afsnit 15 (c) samt vejledning hertil
65 ISA 540 afsnit 17 samt vejledning hertil
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3.2.8 Vurdering af rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn herunder vurdering af fejlinformationer

Baseret på det opnåede revisionsbevis skal revisor vurdere, hvorvidt de regnskabsmæssige skøn er behæftede

med fejl, eller er rimelige set i forhold til den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme. Revisor kan konklu-

dere, at det opnåede revisionsbevis tyder på et regnskabsmæssigt skøn, som afviger fra ledelsens opstillede

punktestimat. Såfremt revisor har udarbejdet et punktestimat, der understøttes af revisionsbeviset, kan fejlin-

formationen ikke opgøres til mindre end forskellen i mellem ledelsens skøn og det nærmeste punkt i revisors

opstillede punktestimat. I disse tilfælde vil ledelsens punktestimat ikke være understøttet af revisionsbevis. Som

det tidligere er beskrevet i afhandlingen, kan ledelsen ændre sit regnskabsmæssige skøn og målemetoderne for

at opgøre dette. Det blev nævnt, at revisor skal være særlig påpasselig i disse tilfælde herunder i vurderingen af

hvorfor ændringen er sket. Såfremt den daglige ledelses begrundelse for at ændre sit regnskabsmæssige skøn er

baseret på subjektive vurderinger af, at omstændigheder har ændret sig, da vil der være tale om en vilkårlig

ændring af det regnskabsmæssige skøn. Dette vil medføre, at revisor kan konkludere, at det regnskabsmæssige

skøn er forkert, og indeholder tegn på manglende neutralitet hos ledelsen.

ISA 450 indeholder vejledning til og definitioner af de forskellige typer af fejlinformationer. Ved regnskabsmæs-

sige skøn kan fejlinformationen dog bestå i en kombination af de forskellige typer af fejlinformationer, hvorfor

særskilte identifikationer heraf kan være vanskellige. Kravene til at vurdere regnskabsmæssige skøn, der er oplyst

i årsrapporten er ikke anderledes end krav til vurdering af indregnede regnskabsmæssige skøn. Afhandlingen vil

ikke komme nærmere ind herpå.66

3.2.9 Oplysning af regnskabsmæssige skøn

ISA 540 kræver, at revisor opnår tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for, at den daglige ledelse har overholdt

alle oplysningskrav i henhold til den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme. Oplysningskravene i relation

til goodwill og nedskrivningsbehov heraf, er beskrevet i særskilt teoriafsnit i afhandlingen om IAS 36 og IFRS 3.

Disse oplysninger er vigtige for regnskabsbrugere for, at de kan forstå og foretage en vurdering af de udøvede

regnskabsmæssige skøn. Der kan ligeledes være krav om oplysning af væsentlige usikkerheder og kilder hertil.67

66 ISA 540 afsnit 18 samt vejledning hertil
67 ISA 540, afsnit 19 og 20 samt vejledning hertil
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3.2.10 Indikatorer på mulig manglende neutralitet hos ledelsen

Revisor skal gennemgå de vurderinger og beslutninger, som den daglige ledelse har foretaget i forhold til regn-

skabsmæssige skøn, for at kunne identificere indikatorer på manglende neutralitet hos den daglige ledelse. Kon-

stateres der førnævnte indikatorer, er det nødvendigt for revisor at vurdere, hvorvidt den fastlagte revisionsplan

og strategi fortsat er passende, samt om indikatorerne kan påvirke den videre revision. Samtidig kan indikatorer

påvirke revisors samlede vurdering af hvorvidt regnskabet er fri for væsentlige fejl, som omtales nærmere i ISA

700. Tidligere i kapitlet er det beskrevet hvordan en vilkårlig ændring i den anvendte model til at foretage regn-

skabsmæssige skøn, anvendte forudsætninger, der modstrider observerbare forudsætninger, valg af forudsæt-

ninger, der giver et, i forhold til den daglige ledelses målsætninger, gunstigt udfald af det regnskabsmæssige skøn

eller udvalg af punktestimater, der giver et særligt optimistisk eller pessimistisk udfald alle kan være indikatorer

på manglende neutralitet hos den daglige ledelse.68

3.2.11 Skriftlige udtalelser fra ledelsen

I forbindelse med revisionen skal der indhentes skriftlige udtalelser fra både den daglige og den øverste ledelse

om, hvordan de vurderer rimeligheden i de betydelige forudsætninger, der er anvendt ved udøvelse af regn-

skabsmæssige skøn. ISA 580 indeholder yderligere omtale af skriftlige udtalelser fra ledelsen i forbindelse med

revisionens udførelse.69

3.2.12 Dokumentation

I sin dokumentationen, skal revisor inkludere grundlaget for konklusioner om rimelighed af de regnskabsmæssige

skøn, der medfører betydelige risici og indikatorer på manglende neutralitet hos den daglige ledelse. Dette hjæl-

per ligeledes revisor med at vurdere, hvorvidt revisionsplan og strategi fortsat er passende.70

68 ISA 540 afsnit 21 samt vejledning hertil
69 ISA 540 afsnit 22 samt vejledning hertil
70 ISA 540 afsnit 23 samt vejledning hertil
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3.2.13 Efterfølgende begivenheder

Vejledningen til ISA 540s afsnit A8 slår fast, at71:

Ovenstående afsnit er vigtigt i forhold til forståelsen af revisors opgaver omkring revision af goodwill og behov

for nedskrivning heraf, idet det modsatte ville indebære, at revisionen ville blive så godt som umulig. Denne

formulering skal dog fortsat ses i sammenhænge med ISA 560, Efterfølgende begivenheder, idet revisor fortsat

har et ansvar i forhold til de begivenheder, der indtræffer forinden afgivelse og offentliggørelse af revisors på-

tegning. Eksempelvis kunne der være indtruffet en begivenhed, der væsentligt påvirker en forudsætning eller et

input til den anvende model til vurdering af et eventuelt nedskrivningsbehov. I det nævnte tilfælde vil dette

kunne medføre et behov for opdatering af den udarbejdede beregning og dermed eventuelt en opdatering af

den indregnede værdi. Alternativt kan en sådan begivenhed kræve oplysning i årsrapporten, eller være af en

sådan karakter, at den ikke kræver yderligere behandling. ISA 560 vil ikke blive behandlet yderligere i denne

afhandling.

3.2.14 Hvordan besvigelser kan påvirke vurderinger af nedskrivningsbehov

Nedskrivningsvurderinger og nedskrivninger foretaget på baggrund heraf er, som tidligere beskrevet, i høj grad

underlagt regnskabsmæssige skøn. Disse underkastes dermed stor indflydelse fra ledelsen. Transaktionerne vil,

alt andet lige, også være posteringer, der både er komplekse, sjældne og manuelle – disse bør derfor allerede

føre til en øget agtpågivenhed fra revisors side.

Besvigelserne kan foretages af flere årsager. For eksempel kan dette enten være for at opnå bestemte aktiekurs-

mål eller, at leve op til fastlagte målsætninger eller lignende.

Besvigelserne kan foregå i flere stadier af vurderingen af værdiforringelse. Nogle eksempler herpå er benævnt i

de kommende delafsnit.

3.2.14.1 Fastlæggelse af CGU

For at sløre et behov for at foretage nedskrivning kan ledelsen bevidst foretage en sammenlægning af en CGU,

der ikke viser behov for nedskrivning med en eller flere CGU’er, der viser behov herfor. Denne nye, forkerte, CGU

71 ISA 540 vejledning A8

”Revisor er ikke ansvarlig for at forudse fremtidige forhold, transaktioner eller begivenheder, der –
hvis man havde haft kendskab til dem på revisionstidspunktet – kunne have påvirket den daglige le-
delses handlinger eller forudsætningerne anvendt af den daglige ledelse betydeligt. ”
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vil ikke vise et behov for nedskrivning. Dermed vil ledelsen have undgået at skulle foretage en nedskrivning på

en eller flere CGU’er. Dette eksempel behandles også i teorikapitel om regnskab, i særskilt afsnit om fastlæggelse

af CGU.

3.2.14.2 Fastlæggelse af forudsætninger til brug for impairment model

For at skjule et eksisterende behov for nedskrivning af goodwill, kan ledelsen foretage en fastsættelse af forud-

sætninger til den anvendte model, der ikke har bund i virkeligheden eller er yderst optimistiske. Dette kunne, for

eksempel, være igennem brug af et urealistisk lavt niveau for kapitalomkostninger. Dette behandles ligeledes i

teorikapitel om regnskab, i særskilt afsnit om fastlæggelse af forudsætninger.

3.2.14.3 Urealistiske budgetter

Yderligere muligheder for at sløre reelle nedskrivningsbehov findes igennem brug af urealistiske budgetter, der

vil udvise en højere værdi end den reelt bør. Da budgetter, i deres natur, vil være behæftet med en høj grad af

skøn, kan det være endog meget vanskelligt for revisor at afdække eventuelle besvigelser i denne forbindelse,

der kan påvirke regnskabet væsentligt. Revisionshandlinger rettet mod risikoen for, at budgetter ikke er retvi-

sende vil hovedsageligt skulle baseres på at påse godkendelser fra selskabets øverste ledelse, sammenholdelse

med historisk evne til budgettering samt gennemgang af ledelsens løbende opfølgning og tilretning af selskabets

budgetter. Da der i sagens natur ikke foreligger underliggende dokumentation, der håndfast kan påvise rigtighe-

den af budgetterne, vanskelliggøres revisors arbejde.

3.2.14.4 Udeladelse af informationer

Udeladelse af informationer kan ligeledes medføre en bevidst, fejlagtig værdiansættelse af goodwill, der kan give

en væsentligt forkert værdi i årsrapporten. Informationer, der kan udelades kunne eksempelvis være garantifor-

pligtelser, der ikke er medtaget i budgetter for datterselskaber eller lignende. Udeladelse af oplysninger om ef-

terfølgende begivenheder, der væsentligt forrykker forudsætninger anvendt i enten værdiansættelsesmodellen

eller budgettet vil ligeledes kunne have en væsentlig påvirkning af vurderingen af regnskabet. Afdækningen af

risikoen relateret til fuldstændigheden af oplysninger medfører visse vanskeligheder, særligt grundet ledelsens

mulighed for at tilbageholde information og muligheder for at tilsidesætte implementerede kontroller.
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3.3 Baggrund for implementeringen af ISA 701, kommunikation af centrale forhold ved revisi-

onen

Formålet med en revision er beskrevet i ISA 200. I denne standard fremgår det, at formålet er at styrke de til-

tænkte brugeres tillid til regnskabet ved at revisor udtrykker en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væ-

sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante begrebsramme, herunder eksempel-

vis IFRS.

Konklusionerne på revisors udførte handlinger fremgår af revisionspåtegningen i virksomhedens årsrapport.

Netop denne revisionspåtegning har i de senere år, og som en forlængelse af den finansielle krise, været gen-

stand for megen debat, idet en række regnskabsbrugere har haft svært ved at vurdere revisors udførte handlin-

ger og konklusionerne herpå. På denne baggrund har der spredt sig en opfattelse af, at revisors påtegning ikke

har været tilstrækkeligt værdiskabende for såvel regnskabsbrugerne som samfundet i sin helhed, hvilket er i

direkte modstrid med formålet med en revision, som er ovenfor. Endvidere har mange, som led i de mange

konkurser, der opstod i kølvandet på den finansielle krise, stillet spørgsmålstegn ved revisors rolle som offentlig-

hedens tillidsrepræsentant samt kvaliteten af revisors arbejde. Dette beskriver Professor Arnold Schilder, der er

formand for IAASB, igennem nedenstående citat72:

I erkendelse af offentlighedens stigende krav til gennemsigtighed, til forståelse af virksomheden samt til revisors

udførte handlinger har IAASB igennem en længere årrække, startende fra 2008, arbejdet på at forbedre revisors

eksterne rapportering. Dette arbejde, og denne proces, har resulteret i, at IAASB har udsendt nye såvel som

ajourførte standarder vedrørende revisors rapportering. Det overordnede formål med implementeringen af de

nye og opdaterede standarder er, at styrke revisors kommunikation med investorer og andre brugere af virk-

somhedernes regnskaber og derigennem at skabe en større transparens om revisors arbejde.

72 Professor Arnold Schielder, IAASB chairman statement

”What does today’s auditor’s report on financial statements deliver? It is generally a short, standard-
ized report that describes the financial statements subject to audit, the audit itself, and the respective
responsibilities of management and the audit. The global financial crisis also has spurred users, in
particular institutional investors and financial analysts, to want to know more about individual audits
and to gain further insights into the audited entity and its financial statements.”
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Det ovenfor beskrevne arbejde har konkret medført, at følgende revisionsstandarder enten er blevet udviklet

eller ajourført:

 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab

 ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring

 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende

 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse

 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (Going concern)

Som det ses af ovenstående, er mange af standarderne blot blevet opdateret for at sikre, at disse er på omgangs-

højde med nutidens krav fra regnskabsbrugerne. Der er dog samtidig en væsentlig tilføjelse til standarderne, i

form af ISA 701, hvori det kræves, at revisor kommunikerer de mest centrale forhold ved revisionen i sin revisi-

onspåtegning. Dette krav er gældende for alle børsnoterede selskaber og standarden vil blive gennemgået nær-

mere i det efterfølgende afsnit.

Disse nye standarder vil have virkning for revisioner af regnskaber, der har afslutning den 15. december 2016

eller senere.

3.4 ISA 701 – krav til kommunikation af betydelige forhold

Den væsentligste ændring til revisionsstandarderne vedrørende revisors rapportering forefindes i ISA 701,”Kom-

munikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring”. Denne revisionsstandard

beskriver det ansvar revisor har for at kommunikere centrale forhold i revisionen til virksomhedens regnskabs-

brugere.

Formålet med ISA 701 er at forbedre kommunikationsværdien, skabe større transparens og give regnskabsbru-

gere yderligere informationer, således de har mulighed for at forøge forståelsen af virksomheden og revisors

arbejde, herunder hvilke forhold, som, efter revisors vurdering, har været signifikante ved udførslen af revisio-

nen. Endvidere er formålet med standarden, at give regnskabsbrugerne et bedre grundlag for at kunne indgå i



Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School

60

en dialog med virksomhedens daglige ledelse samt bestyrelse omkring væsentlige forhold i regnskabet og ende-

ligt, at give regnskabsbrugerne en større forståelse for regnskabsposter, der er underlagt en høj grad af ledelses-

vurdering73.

Dette samles i målsætningen i ISA 701, som beskrives på denne måde74:

3.4.1 Fastlæggelse af centrale forhold ved revisionen

Begrebet ”centrale forhold” har været genstand for megen diskussion, eftersom det kan være vanskeligt at be-

stemme, hvornår et forhold er centralt og derfor skal omtales i revisors erklæring. ISA 701 anfører, at centrale

forhold er ”omstændigheder, som efter revisors faglige vurdering, har været mest betydningsfulde ved udførslen

af revisionen af det pågældende regnskab”. I denne vurdering må revisor dog gerne forudsætte, at regnskabs-

brugerne, der kommunikeres til, har en rimelig viden om virksomheden, regnskabsvæsen og at regnskabsbru-

gerne er villige til at læse alle oplysningerne i regnskabet tilstrækkeligt omhyggeligt. Ydermere kan revisor for-

udsætte, at regnskabsbrugerne er bekendte med, at en revision foretages ud fra en væsentlighedsbetragtning

og at der eksisterer iboende usikkerheder i et regnskab som følge af skøn.

For at fastlægge disse centrale forhold ved revisionen, skal revisor tage udgangspunkt i de forhold som, i henhold

til ISA 260, i årets løb er drøftet med selskabets øverste ledelse, hvilket vil sige bestyrelsen samt et eventuelt

revisionsudvalg. Herfra skal revisor udvælge de forhold, som især, har krævet opmærksomhed fra revisors side

og har været de mest betydningsfulde. Disse forhold skal herefter kommunikeres i revisionspåtegningen.

I forbindelse med fastlæggelsen af centrale forhold, der skal kommunikeres videre til regnskabsbrugerne foreslås

det, at revisor tager hensyn til følgende punkter75:

1) Regnskabsposter hvor revisor, i henhold til ISA 315, har identificeret betydelige risici. ISA 701 nævner

dog specifikt, at de foruddefinerede betydelige risici vedrørende besvigelser ved indregning af indtægter

samt ledelsens tilsidesættelse af kontroller ikke nødvendigvis skal omtales i revisors påtegning.

73 ISA 701, afsnit 2 og 3
74 ISA 701, afsnit 7
75 ISA 701, afsnit 9

”Revisors mål er at fastlægge centrale forhold ved revisionen og efter at have udformet en konklusion
om regnskabet at kommunikere disse forhold ved at beskrive dem i revisors erklæring”
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2) Regnskabsposter, som er underlagt betydelige skøn fra ledelsens side og hvor usikkerheden er stor. Dette

har været et udtrykkeligt ønske fra regnskabsbrugere.

3) Væsentlige transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret eller væsentlige transaktioner, som

ligger uden for virksomhedens normale drift.

Det kan på denne baggrund konkluderes, at revisor hovedsageligt skal kommunikere forhold, som har udfordret

revisor i relation til at indhente tiltrækkeligt og egnet revisionsbevis, ligesom det er regnskabsposter, der er for-

bundet med en høj grad af ledelsesvurdering. De forhold, som har krævet betydelig opmærksomhed fra revisors

side, vil sandsynligvis ligeledes have resulteret i mange drøftelser med selskabets ledelse. Omfanget af disse

drøftelser kan indikere, hvorvidt revisor bør oplyse om forholdet i sin revisionspåtegning.

Der kan også være andre betragtninger, som revisor skal gøre sig ved fastlæggelse af centrale forhold, herunder

forholdets væsentlighed for regnskabsbrugere, kompleksiteten af den anvendte regnskabspraksis og omfanget

af den anvendte revisionsindsats.

ISA 701 kræver ikke, at revisor skal kommunikere alle forhold, der har været drøftet med bestyrelse og et even-

tuelt revisionsudvalg. Revisor skal, på baggrund af de løbende drøftelser, med bestyrelse og et eventuelt revisi-

onsudvalg, vælge et mindre antal forhold, som har været de absolut mest betydelige.

Standarden nævner ikke et minimum eller maksimum antal af centrale forhold, som revisor skal kommunikere.

Dette beror alene på opgavens omstændigheder, samt revisors professionelle og faglige vurdering. Antallet af

centrale forhold kan naturligt være påvirket af størrelsen og kompleksiteten af virksomheden og dens aktiviteter.

3.4.2 Kommunikation af centrale forhold ved revisionen

Når revisor har fastlagt centrale forhold i overensstemmelse med fremgangsmåden, der er beskrevet ovenfor,

skal disse forhold kommunikeres til regnskabsbrugerne. De enkelte identificerede forhold ved revisionen skal

beskrives under en passende overskrift og beskrivelserne skal fremgå i et særligt afsnit i revisionspåtegningen

under overskriften ”Centrale forhold ved revisionen”.
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I beskrivelsen af de enkelte væsentlige forhold skal revisor henvise direkte til de tilknyttede oplysninger i årsrap-

porten og revisor skal ligeledes beskrive følgende76:

a) Hvorfor de forhold revisor har udvalgt anses som de mest væsentlige.

b) Hvordan revisor har forholdt sig til disse centrale forhold ved udførelsen af revisionen.

Beskrivelsen af forholdet skal være rammende og dækkende for de faktiske omstændigheder, og der må ikke

være for mange regnskabs- og revisionstekniske udtryk, som regnskabsbrugerne ikke har mulighed for at forstå.

Det er, i lighed med fastlæggelsen af centrale forhold ved revisionen, op til revisors faglige vurdering at beslutte,

hvor omfangsrigt det enkelte forhold skal beskrives i revisionspåtegningen. Foruden ovenstående beskrivelser

kan revisor tilføje en oversigt over udførte revisionshandlinger, udfaldet af disse handlinger samt væsentlige

observationer revisor har konstateret i forbindelse med udførslen af handlingerne. Revisors beskrivelse af cen-

trale forhold må ikke være af generisk karakter, de såkaldte ”boilerplate-beskrivelser”. Beskrivelsen skal derfor

være skræddersyet til den enkelte virksomhed, men dog kun i en sådan grad, at revisor stadigvæk skal iagttage

sin tavshedspligt. Derfor kan det være relevant, at revisor i stedet for opfordrer ledelsen til at give yderligere

oplysninger i virksomhedens årsrapport.

Der kan dog forekomme situationer, hvor revisor ikke vælger at kommunikere centrale forhold. ISA 701 fastlæg-

ger, at revisor har mulighed for at undlade at kommunikere centrale forhold, når lov/øvrig regulering forhindrer

revisor i, at oplyse om forholdet eller når revisor vurderer, at de negative konsekvenser, der vil være forbundet

for virksomheden ved oplysning om forholdet overstiger værdien for offentligheden. Disse situationer vil dog

være yderst sjældne og revisor kan ikke blot henvise til denne undtagelsesbestemmelse.77

76 ISA 701, afsnit 13
77 ISA 701, afsnit 14
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Dette kan illustreres således:

78

Det er vigtigt at bemærke, at revisors rapportering og kommunikation om centrale forhold ved revisionen ikke

kan erstatte79:

a) Oplysninger i regnskabet, som den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræver.

b) En modificeret revisionspåtegning i henhold til ISA 705.

c) Rapportering om fortsat drift efter ISA 570, når der er væsentlig usikkerhed forbundet hermed. Usikker-

hed om fortsat drift vil naturligvis altid være af væsentlig karakter, men desuagtet skal dette ikke omtales

under afsnittes ”centrale forhold ved revisionen”. I stedet for skal revisor rapportere om dette som hid-

tidig efter ISA 570.

3.4.3 Kommunikation med den øverste ledelse

Et væsentligt element i den nye standard, ISA 701, er, at revisor ikke blot skal kommunikere med regnskabsbru-

gerne om centrale forhold. Revisor skal tillige have denne drøftelse med virksomhedens øverste ledelse, hvilket

oftest vil være med revisionsudvalg samt den øvrige bestyrelse. Det er krævet, at revisor kommunikerer med

den øverste ledelse, om hvilke forhold revisor har udvalgt som værende centrale ved revisionen. I henhold til ISA

78 Egen tilvirkning på baggrund af ISA 701
79 ISA 701, afsnit 4
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260 skal revisor kommunikere løbende og rettidigt til selskabets øverste ledelse, hvilket i denne sammenhæng

betyder, at revisor, allerede i planlægningsfasen, kan identificere hvilke områder, der sandsynligvis vil kræve

betydelig opmærksomhed og herefter kommunikere dette til den øverste ledelse for at drøfte art, omfang og

den tidsmæssige placering af tilhørende revisionshandlinger. Revisors fastlæggelse af centrale forhold ved revi-

sionen skal dog ikke fastlægges allerede på planlægningstidspunktet, men ved afslutningen og skal være funderet

på en konkret vurdering af revisionen, omstændighederne og resultaterne fra denne.

Kommunikationen fra ledelsens side skal bidrage til, at den øverste ledelse i selskabet har opmærksomhed på

væsentlige forhold i regnskabet og som revisor påtænker at indføre i sin revisionspåtegning. På dette grundlag

kan revisor, revisionsudvalg og bestyrelse drøfte forholdene og skabe en større klarhed om forholdet. Det er

virksomhedens øverste ledelse, som er ansvarlige for at overvåge regnskabsaflæggelsen og derfor skal de natur-

ligvis delagtiggøres i hvilke forhold, som revisor anser som værende centrale ved revisionen for på denne måde

at forstå revisors udvælgelse af centrale forhold og reaktionen herpå. Herudover kan denne information resul-

tere i, at virksomhedens ledelse giver flere og mere detaljerede oplysninger i regnskabet om de forhold som

revisor agter at oplyse i sin revisionspåtegning.

3.5 Opsamling af teoriafsnit og opstilling af hypoteser

På baggrund af de foregående teoriafsnit om IAS 36, IFRS 3, ISA 540 og ISA 701 er der opstillet følgende hypote-

ser, som danner grundlag for den videre analyse i afhandlingen. Disse er opstillet som følgende:

1) Det er vanskeligt for den daglige ledelse at foretage de tekniske beregning, der udmønter sig i nedskriv-

ningstesten som IAS 36 foreskriver. Herunder særligt i forhold til fastlæggelse af WACC, budgetperiode

og budgettering.

2) Den daglige ledelse oplever vanskeligheder i forbindelse med at skulle foretage en opdeling af koncernen

i CGU’er.

3) I IAS 36 anføres der en række oplysningskrav, der stille høje krav til relevans og specifikationsgrader. Den

daglige ledelse både kan og vil nødvendigvis ikke give disse oplysninger.
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4 Analyse af ESMA-rapport, afgørelser fra Finanstilsynet samt Årsrapportpri-

sen 2015

4.1 Indledning og formål

Formålet med nærværende kapitel er, igennem analyse af ESMA-rapport80, afgørelser fra Finanstilsynet samt

Årsrapportprisen 2015, at identificere fejl og mangler, der er gennemgående, og er af generel karakter, for virk-

somhedernes håndtering af goodwill i årsrapporten.

4.2 Rapport fra ESMA

Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens fokus på goodwill har sit udspring i en rapport fra ESMA, der blev offentlig-

gjort i januar 2013.

Denne rapport er resultatet af en undersøgelse, som ESMA har foretaget i forlængelse af den finansielle krise,

fordi flere markedsdeltagere havde udtrykt mistillid til virksomhedernes nedskrivningstest vedrørende good-

will81.

Formålet med den foretagne undersøgelse var, at give et overblik over regnskabsudstederes praksis omkring

nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver. Undersøgelsen havde derudover til hensigt at belyse

tilstrækkeligheden af de tilhørende oplysningskrav i de undersøgte årsrapporter, der er aflagt efter IFRS.

4.2.1 Metodiske overvejelser

ESMA har valgt at gruppere forholdene som de ønsker at undersøge i kategorier, hvoraf de væsentlige for denne

afhandling er oplistet nedenfor:

 Overordnede oplysninger om nedskrivningstest og resultater heraf.

 Analyse af parametre anvendt til at beregne tilbagediskonterede pengestrømme, herunder diskonte-

ringsrenten, terminalvækst og andre nøgleindikatorer.

 Vurdering af oplysninger relateret til følsomhedsanalyser.

80 ESMA, European enforcer’s review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial statements, januar 2013
81 ESMA, European enforcer’s review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial statements, januar 2013
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Undersøgelsen blev foretaget på stikprøvebasis, hvor 235 virksomheder fra 23 forskellige lande med væsentligt

indregnet goodwill blev udvalgt. I sin udvælgelse skriver ESMA, at stikprøven omfatter en bred vifte af industrier

og giver en balanceret geografisk repræsentation i hele Europa.

I sin stikprøveudvælgelse har ESMA udvalgt virksomheder:

 Med en høj goodwill i forhold til egenkapital,

 Med en høj grad af andre immaterielle aktiver set i forhold til samlede aktiver eller egenkapital,

 Hvor der er foretaget signifikante nedskrivninger på goodwill eller andre immaterielle aktiver eller hvor

der er opstået indikationer på nedskrivningsbehov i markedet.

ESMA understreger, at rapporten udelukkende er foretaget på baggrund af offentliggjorte regnskaber efter IFRS.

Undersøgelsens fokus har derfor udelukkende været rettet imod, hvorvidt oplysningskravene overholdes.

4.2.2 Resultater fra rapporten

I relation til de undersøgte oplysningskrav er ESMAs overordnede konklusion, at de fleste virksomheder har givet

generiske forklaringer på indregnede nedskrivninger og at de derfor forsøger at undgå, at blive virksomhedsspe-

cifikke. Virksomhederne har ofte refereret bredt til ”en forringelse i de økonomiske vilkår”, ”faldende efterspørg-

sel” eller ”et konkurrencepræget marked”. Dette er beskrivelser, der formentligt kan anvendes af alle virksom-

heder, som foretager nedskrivning på goodwill og det skaber derfor næppe den store værdi for de enkelte regn-

skabsbrugere.
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ESMA oplister, i sin konklusion på undersøgelsen, fem kritikpunkter, som de efterfølgende har foreslået regn-

skabsaflægger og deres revisorer at være opmærksomme på fremadrettet. Disse kritikpunkter vedrører følgende

forhold:

 Væsentlige forudsætninger – 60 % af virksomhederne, som er omfattet af undersøgelsen oplyste ikke i

et tilstrækkeligt og detaljeret omfang om væsentlige forudsætninger ved budgettering af fremtidige pen-

gestrømme.

 Følsomhedsanalyse – Kun halvdelen af de virksomheder, hvor nettoaktiverne oversteg markedsværdien

har lavet en følsomhedsanalyse. Det er ESMAs opfattelse, at der i sådanne tilfælde skal medtages en

følsomhedsanalyse i årsrapporten.

 Fastlæggelse af genindvindingsværdien – Det er ESMAs vurdering, at der bør anvendes flere eksterne

kilder ved fastlæggelse af dagsværdien.

 Fastlæggelse af vækstrate – 15 % af virksomhederne har brugt en vækst i terminalperioden på over 3 %,

hvilket anses som værende meget optimistisk i det nuværende økonomiske miljø.

 Oplysninger om diskonteringsfaktor – Op imod en fjerdedel af virksomhederne har i regnskabet oplyst

en gennemsnitlig diskonteringsfaktor for hele virksomheden i stedet for en specifik diskonteringsfaktor

per CGU.

4.3 Afgørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har i løbet af 2015 udført en undersøgelse af en række finansielle virksomheders årsrapporter for

regnskabsåret 2014. Temaet for denne undersøgelse var goodwill, idet såvel Finanstilsynet som Erhvervsstyrel-

sen tidligere havde konstateret en række fejl. Undersøgelsen var rettet imod finansielle virksomheder, der af-

lægger koncernregnskaber efter IFRS. Herudover begrundes dette fokus med den føromtalte rapport fra ESMA

og konklusionerne heraf, idet Finanstilsynet er i løbende dialog med ESMA omkring fokusområder for regnskabs-

kontrollen.

Finanstilsynets temaundersøgelse resulterede i offentliggørelse af fire afgørelser, hvor der udtales kritik af hånd-

teringen af goodwill i årsrapporten. Disse afgørelser vedrører følgende finansielle virksomheder:

1) Tryg A/S

2) Nykredit Realkredit A/S

3) Topdanmark A/S

4) Danske Bank A/S
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Som det ses af nedenstående skema vedrører kritikpunkterne i afgørelserne hovedsageligt forhold omkring

manglende oplysninger i henhold til IAS 36 og dermed ikke direkte virksomhedernes indregning og måling af

goodwill. I alt har Finanstilsynet konstateret 16 kritikpunkter, imens kun 2 af disse punkter direkte er relateret til

indregning og måling:

82

4.4 Afgørelse vedrørende Tryg A/S

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af Tryg A/S’ koncernregnskab for 201483. Den 21. december 2015

offentliggjorde tilsynet sine konklusioner på gennemgangen under overskriften ”Afgørelse vedrørende årsrap-

porten for 2014”.

Det bemærkes i indledningen af afgørelsen, at der blot er tale om en delvis regnskabskontrol, hvilket betyder, at

undersøgelsen omfatter en afgrænset del af årsrapporten, herunder goodwill, nedskrivninger og tilhørende præ-

sentationskrav. Endvidere oplyses det i afgørelsen, at årsrapporten er revideret af Deloitte, Statsautoriseret Re-

visionspartnerselskab og tillige er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Tryg A/S har i koncernregnskabet for 2014 indregnet en samlet goodwill på 542 mio. kr. Dette udgør 4,9 % af

egenkapitalen samt 1 % af de samlede aktiver. På denne baggrund vurderer Finanstilsynet, at goodwill er at

betragte som væsentlig for regnskabsbruger. Resultatet af afgørelsen er, at Tryg A/S er blevet påbudt at give

forbedrede oplysninger i sine fremtidige årsrapporter startende med årsrapporten for 2015.

Det fremgår af afgørelsen, at Tryg A/S har fraveget reglerne i IAS 36 på en række punkter. Ingen af fravigelserne

vedrører dog direkte indregning og måling, men alene præsentations- og oplysningskrav. Helt specifikt mangler

koncernen en række oplysninger for at opfylde kravene i IAS 36, afsnit 134 og disse oplysninger vedrører føl-

gende:

82 Egen tilvirkning på baggrund af afgørelse fra Finanstilsynet
83 https://www.tryg.dk/media/Afg%C3%B8relse_75-38715.pdf

Forhold vedr. oplysninger Forhold vedr. indregning

Tryg A/S 4 0

Nykredit Realkredit A/S 4 2

Topdanmark A/S 3 0

Danske Bank A/S 3 0

I alt 14 2
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1) Der mangler oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til koncernens

enkelte CGU’er. Tryg A/S bemærker i afgørelsen, at dette forhold kunne være beskrevet tydeligere i års-

rapporten, selvom de er af den opfattelse, at årsrapporten indeholder de krævede oplysninger.

2) Der mangler oplysninger om primære forudsætninger i nedskrivningstesten. Dette betyder konkret, at

Tryg A/S ikke har oplyst om alle primære forudsætninger, som genindvindingsværdien af CGU’en er mest

følsom overfor. Tryg A/S oplyser i afgørelsen, at det i årsrapporten er oplyst, at vækst og afkastkrav er

selskabets primære forudsætninger. Dette mener Finanstilsynet ikke er udtømmende for Tryg A/S’ pri-

mære forudsætninger og Tryg A/S anerkender, at de primære forudsætninger kunne være beskrevet

tydeligere i årsrapporten.

3) Der mangler oplysninger om ledelsens metode til at opgøre værdien, som er tildelt hver primær forud-

sætning.

4) Endeligt mangler der oplysninger om værdien, der er tildelt de primære forudsætninger ved opgørelsen

af kapitalværdien for en specifik CGU i koncernen.

4.5 Afgørelse vedrørende Nykredit Realkredit A/S

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af koncernregnskabet for Nykredit Realkredit A/S for 2014, kvartals-

rapporten for 1. kvartal 2015 samt halvårsrapport for 1. halvår 201584. Den 21. december 2015 offentliggjorde

tilsynet sine konklusioner på gennemgangen under overskriften ”Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/S-

koncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. halvår 2015”.

I lighed med Finanstilsynets gennemgang af Tryg A/S’ årsrapport er denne gennemgang ligeledes en delvis regn-

skabskontrol, hvor der alene har været fokus på dele af ovennævnte rapporter.

Endvidere oplyses det, at koncernregnskabet for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner-

selskab, som har afgivet en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Imens kritikpunkterne i afgørelsen vedrørende gennemgangen af Tryg A/S årsrapport alene vedrører præsenta-

tions- og oplysningskrav, konstaterer Finanstilsynet i denne afgørelse, at Nykredit Realkredit A/S ikke opfylder

IFRS’ krav til såvel indregning af som oplysninger om goodwill og foretagne nedskrivningstest.

84 https://www.nykredit.dk/staticcontent/files/afgoerelse-paatale-foreningen-nykredit-koncernen-221215.pdf
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Gennemgangen, og Finanstilsynets efterfølgende afgørelse, har medført, at Nykredit Realkredit A/S har offent-

liggjort en korrigerende årsrapport, hvor der er foretaget nedskrivning på 852 mio. kr. på goodwill samt afgivet

de krævede informationer efter IAS 36. Dette er sket efter påbud fra Finanstilsynet.

Kritikpunkter vedrørende indregning af goodwill:

I relation til indregning af goodwill konstateres det, at der er to forhold hvor Nykredit Realkredit A/S ikke lever

op til kravene, som er beskrevet i IAS 36.

1) I forbindelse med Nykredit Realkredit A/S’ køb af Forstædernes Bank og Totalkredit blev der identificeret

goodwill. Denne goodwill bliver testet for værdiforringelse i CGU’en, Nykredit Bank A/S. I IAS 36, afsnit

33 a står det beskrevet, at der skal anvendes rimelige og dokumenterbare forudsætninger ved udførsel

af en nedskrivningstest. I afgørelsen vurderer Finanstilsynet, at Nykredit Realkredit A/S ikke anvender

rimelige og dokumenterbare forudsætninger ved opgørelsen af nytteværdien for den goodwill, der er

relateret til Forstædernes Bank. Dette skyldes, at Nykredit Realkredit A/S opererer med en vækst i volu-

men for udlån i årene 2015 og 2016, der vil betyde, at Nykredit Realkredit A/S skal øge sin samlede

markedsandel i et betragteligt omfang, hvilket ikke anses som sandsynliggjort.

2) Udgangspunktet i IAS 36, afsnit 35 er, at budgetperioden, der anvendes ved udarbejdelsen af nedskriv-

ningstest, ikke må overstige fem år. I tilfælde af, at der budgetteres over en længere periode skal virk-

somheden kunne dokumentere pålideligheden af disse skøn og sin historiske evne til at budgettere over

en, tilsvarende, længere perioden. I Nykredit Realkredit A/S’ nedskrivningstest anvendes en budgetperi-

ode på 10 år uden koncernen kan dokumentere sin historiske evne til at budgettere over en tiårig peri-

ode. I Nykredit Realkredit A/S’ seneste fem budgetår konstateres der afvigelser i resultat før skat på 800

til 2.800 mio. kr. i forhold til realiserede tal. Finanstilsynets vurdering er derfor, at Nykredit Realkredit

A/S ikke kan anvende en tiårig budgetperiode og at de derfor skal følge udgangspunktet i standarden,

som er en femårig budgetperiode.

Kritikpunkter vedrørende oplysninger om goodwill:

I afgørelsen fra Finanstilsynet er der, som nævnt tidligere, dog ikke kun kritikpunkter i relation til Nykredit Real-

kredit A/S’ indregning af goodwill, men ligeså beskrives det, at Nykredit Realkredit A/S ikke overholder kravene

i IAS 36 om tilknyttede oplysninger. Disse manglende oplysningskrav omfatter følgende:



Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School

71

1) Der mangler oplysninger om primære forudsætninger i nedskrivningstesten. Dette betyder konkret, at

Nykredit Realkredit A/S ikke har oplyst om alle primære forudsætninger, som genindvindingsværdien af

CGU’en er mest følsom overfor.

2) Der mangler oplysninger om ledelsens metode til at opgøre værdien, der er tildelt hver primær forud-

sætning.

3) Følsomhedsoplysninger for de anvendte primære forudsætninger.

4) Begrundelse for, at budgetperioden overstiger fem år.

Nykredit angiver i noten, at de primære forudsætninger er afkastkrav før skat, gennemsnitlig vækst i budgetpe-

riode samt årlig vækst i terminalperioden, men Finanstilsynet angiver, at dette ikke er primære forudsætninger,

som er omfattet af oplysningskravene i IAS 36. Endvidere skriver Nykredit Realkredit A/S i sit svarbrev følgende85:

Af denne udtalelse fremgår således, at selve testen overholder IAS 36s krav men, at Nykredit A/S, formentligt,

ud fra konkurrencehensyn, ikke ønsker at oplyse disse detaljerede forudsætninger i noten i koncernregnskabet.

Som nævnt tidligere blev Nykredit Realkredit A/S påbudt, at udarbejde en korrigerende årsrapport for 2014, hvor

koncernen skulle rette op på de manglende oplysningskrav vedrørende nedskrivningstesten. I et udklip fra noten

for nedskrivningstest, der fremgår nedenfor, illustreres forskellen imellem oplysningerne, der er givet i den op-

rindelige årsrapport og oplysningerne, der er givet i den korrigerende årsrapport. Det fremgår herunder, at der

er en markant forskel imellem de to årsrapporter. Oplysningerne i den korrigerende årsrapport er meget detal-

jerede, og virksomhedsspecifikke, og ydermere beskriver den udførligt usikkerhederne, der ligger i nedskriv-

ningstesten.

4.5.1 Oplysninger i den oprindelige årsrapport:

86

85 Der henvises til afgørelse
86 Der henvises til afgørelse

”Nykredit er enig i, at beskrivelsen af de primære forudsætninger, der er anvendt ved nedskrivnings-
testen, kunne være uddybet, men som det også fremgår af bilag 1 og 2, er testen faktisk foretaget på
baggrund af nogle meget detaljerede forudsætninger, hvoraf nogle ikke er egnet til offentliggørelse”.

”Såfremt den gennemsnitlige årlige vækst i budgetperioden reduceres med 1,8 procentpoint, ville
det føre til nedskrivning. Ligeledes vil en forøgelse af afkastkravet med 0,6 procentpoint føre til
nedskrivning. En forøgelse med 1 procentpoint vil føre til en nedskrivning på 881 mio. kr.”
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4.5.2 Oplysninger i den korrigerende årsrapport:

87

4.6 Afgørelse vedrørende Topdanmark A/S

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af Topdanmark A/S’ koncernregnskab for 201488. Den 17. december

2015 offentliggjorde tilsynet sine konklusioner på gennemgangen under overskriften ”Redegørelse om påtale til

Topdanmark A/S for fejl i årsrapporten 2014”.

Det anføres i indledningen til påtalen, at Finanstilsynet har foretaget denne delvise regnskabskontrol som led i

styrelsens temaundersøgelse om goodwill.

I koncernregnskabet for 2014 havde Topdanmark A/S indregnet en goodwill på 441 mio. kr., hvilket svarer til

0,68 % af balancesummen samt 8,6 % af koncernens samlede egenkapital. Derfor anses goodwill som værende

væsentlig for regnskabet. Koncernregnskabet for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner-

selskab, som har afgivet en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Finanstilsynets påtale vedrører, i lighed med påtalen til Tryg A/S, alene forhold omkring manglende oplysnings-

krav efter IAS 36. I påtalen fremgår ingen kritikpunkter vedrørende indregning og måling af goodwill.

87 Der henvises til afgørelse
88 http://www2.topdanmark.dk/fileadmin/dokumenter/pdf/finanstilsynet.pdf
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De påtalte forhold er oplistet for neden:

1) Der mangler oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til koncernens

enkelte CGU’er.

2) Der mangler oplysninger om ledelsens metode til at opgøre værdien, som er tildelt hver primær forud-

sætning.

3) Der mangler oplysninger om anvendte vækstrater, der er anvendt til ekstrapolering af prognoser af frem-

tidige pengestrømme.

Det bemærkes i denne sammenhæng, at disse manglende oplysningskrav, i det store billede, er i lighed med de

manglende oplysningskrav, som fremgår af Finanstilsynets påtale til henholdsvis Tryg A/S og Nykredit Realkredit

A/S.

I påtalen bemærkes yderligere, at der mangler en del oplysninger og at regnskabsbruger derfor ikke har mulighed

for at vurdere nedskrivningstesten og de anvendte forudsætninger heri. Det er herudover Finanstilsynets opfat-

telse, at oplysningerne er væsentlige for regnskabsbruger, idet en nedskrivningstest i høj grad er baseret på le-

delsens skøn.

4.7 Afgørelse vedrørende Danske Bank A/S

Den sidste afgørelse, som Finanstilsynet har foretaget ved gennemgang af finansielle virksomheders årsrappor-

ter, vedrører Danske Bank A/S89. I afgørelsen, der er offentliggjort 19. januar 2015 under overskriften ”Regn-

skabskontrol af Danske Bank A/S’ årsrapport for 2013” skriver Finanstilsynet, at der er foretaget en delvis regn-

skabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013.

I indledningen til afgørelsen bemærker Finanstilsynet, at årsrapporten er revideret af KPMG Statsautoriseret Re-

visionspartnerselskab, som har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

I koncernregnskabet for 2013 udgjorde den samlede indregnede goodwill 12,7 % af egenkapitalen og 0,6 % af

koncernens samlede aktiver. På denne baggrund vurderes regnskabsposten, at være væsentlig for regnskabs-

bruger. Noten vedrører en væsentlig regnskabspost, hvorfor Finanstilsynet vurderer, at det er en fejl, at det er

undladt at give de krævede oplysninger.

89 https://www.danskebank.com/da-dk/ir/Regulering/Finanstilsynet/Documents/Regnskabskontrol.pdf
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Finanstilsynet oplyser endvidere, at de manglende oplysninger bevirker, at regnskabsbrugerne ikke har mulighed

for at vurdere grundlaget for nedskrivningstesten.

Konsekvensen af de konstaterede fejl er, at Danske Bank blev påbudt at rette fejlene i årsrapporten for 2014,

vedrørende oplysninger om goodwill for 2013. Grunden til denne valgte løsning er, at påtalen blev offentliggjort

tæt op ad bankens offentliggørelse af årsrapporten for 2014, hvorfor banken ikke skulle korrigere årsrapporten

for 2013.

De manglende noteoplysninger i Danske Bank A/S’ årsrapport for 2013 vedrører følgende:

1) Oplysninger om alle primære forudsætninger. I denne forbindelse nævner Finanstilsynet specifikt, at de

mener, at renteudviklingen, rentemarginalen, vækst i udlån samt nedskrivningsniveauer er primære for-

udsætninger for bankens nedskrivningstest. I en svarskrivelse af 18. december 2014 skriver Danske Bank

A/S, at der, i blandt store nordiske og europæiske banker ikke er praksis for at oplyse om primære for-

udsætninger som eksempelvis rentemarginaler og tabsprocenter.

2) Der mangler oplysninger om ledelsens metode til at opgøre værdien, som er tildelt hver primær forud-

sætning.

3) Følsomhedsoplysninger for primære forudsætninger.

4.8 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har, som en opsummering på sin temaundersøgelse om goodwill, udarbejdet et orienteringsbrev,

som er offentliggjort på tilsynets hjemmeside den 21. december 2015.

I orienteringsbrevet beskrives temaundersøgelsen om goodwill, som tidligere er omtalt i denne afhandling samt

de samlede konklusioner for undersøgelsen. Finanstilsynets konklusion på temaundersøgelsen er følgende90:

Herudover nævner Finanstilsynet yderligere, at oplysningerne, som gives om goodwill ofte er meget upræcise

eller af generisk karakter, som kunne passe på enhver virksomhed.

90 Finanstilsynets hjemmeside den. 21. december 2015

”På baggrund af Finanstilsynets temaundersøgelse af danske finansielle virksomheds årsrapporter
for 2014, er det Finanstilsynets vurdering, at der for mange institutters vedkommende er behov for
en forbedring af oplysninger om goodwill. Henset til at værdiforringelsestesten i et stort omfang er
baseret på ledelsens skøn, skal de tilhørende oplysninger medvirke til at øge gennemsigtigheden og
pålideligheden af værdiforringelsestesten”
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De væsentligste mangler i virksomhedernes oplysninger om goodwill er følgende:

1) Manglende oplysninger om estimerede pengestrømme. I undersøgelsen påvises det, at flere virksomhe-

der alene omtaler længden af budgetperioden, uden at følge denne op med en nærmere beskrivelse af

forudsætningerne hvorpå budgetterne er udarbejdet.

2) Manglende oplysninger om primære forudsætninger. De finansielle virksomheder giver, over en bred

kam, oplysninger om diskonteringssatser og vækstrater. Der skal dog altid gives oplysninger om dette og

virksomhederne offentliggør ofte ikke flere oplysninger.

3) Manglende følsomhedsoplysninger i de situationer, hvor en sandsynlig ændring i en af de nævnte pri-

mære forudsætninger vil kunne medføre et behov for nedskrivning af goodwill.

Konsekvensen af disse manglende oplysninger er, ifølge Finanstilsynet, at regnskabsbrugerne ikke har mulighed

for at vurdere de forudsætninger, der ligger til grund for værdiforringelsestesten, hvilket forringer gennemsig-

tigheden og pålideligheden af testen.

4.9 Årsrapportprisen – fokus på nedskrivningstest

FSR, der er foreningen for danske revisorer, uddeler årligt, sammen med Dansk Industri, den såkaldte Årsrap-

portpris. I denne kåring er de børsnoterede danske virksomheder, der derfor aflægger årsrapport efter IFRS,

repræsenteret. Formålet med den ovennævnte pris er at ”fremme læsbarheden” af årsrapporterne, hvor der

hovedsageligt er fokus på helheden samt relevante og væsentlige oplysninger i årsrapporten. I forbindelse med

arrangementet for 2015 blev der uddelt fire forskellige priser – den samlede årsrapportpris samt tre specialpri-

ser, hvor en af disse specialpriser omhandlede nedskrivningstest.

Dommerkomitéen, som skulle finde den bedste note for nedskrivningstest, har lagt vægt på følgende forhold i

bedømmelsen af hvilken note for IFRS-aflæggere, der er den bedste91:

 Overholdelse af krav i henhold til IFRS.

 Beskrivelse af virksomhedsspecifikke kriterier, forudsætninger og detaljer.

 Om nøgleforudsætninger er dokumenterede igennem eksterne kilder.

 Beskrivelse af de væsentligste usikkerheder i nedskrivningstesten.

 Følsomhedsanalyser herunder margin til en eventuel nedskrivning.

91 Karnov Group; Revision og Regnskabsvæsen; oktober 2015
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I forlængelse heraf kom panellet med følgende anbefalinger til nedskrivningstest92:

 Operér med få CGU’er.

 Kommuniker nøgleforudsætningerne, men find en balance så det ikke skader forretningen.

 Det anbefales at tage den fulde nedskrivning med det samme.

 Følg IFRS.

 Kommuniker løbende med virksomhedens interessenter, så en eventuelt nedskrivning ikke overrasker

markedet.

4.10 Vinderen – Parken Sport & Entertainment

Vinderen af specialprisen for 2015 vedrørende nedskrivningstest blev Parken Sport & Entertainment. Baggrun-

den for denne udnævnelse er, at Parken har givet meget detaljerede og virksomhedsspecifikke oplysninger i

relation til forudsætningerne, der er anvendt i nedskrivningstesten. Oplysningerne er givet for deres respektive

segmenter i form af Fitness DK og Lalandia, ligesom der er anvendt eksterne kilder, som underbygger forudsæt-

ningerne i nedskrivningstesten. Nedenfor er der indhentet et uddrag af Parkens note for nedskrivningstest af

goodwill. Uddraget af noten vedrører segmentet Fitness DK.

Som det fremgår af ovenstående uddrag af noten har Parken Sport & Entertainment A/S beskrevet de væsent-

ligste forudsætninger for nedskrivningstesten. Dette omfatter udviklingen i antal af medlemmer, medlemspris,

92 Karnov Group; Revision og Regnskabsvæsen; oktober 2015
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medlemmers tilkøb samt diskonteringsfaktoren, altså nogle meget virksomhedsspecifikke oplysninger. Den for-

ventede udvikling i disse forudsætninger beskrives indgående og der henvises til eksterne analyser i forhold til

en vurdering af medlemspotentialet for Fitness DK. Herudover roses Parken Sport & Entertainment A/S for sine

følsomhedsanalyser, idet følsomhedsanalyserne er detaljerede ligesom de måler følsomheden på de nøglefor-

udsætninger, der er beskrevet i det foregående afsnit. Denne følsomhedsanalyse fremgår af nedenstående ud-

klip:

4.11 Årsrapportprisen – de største udfordringer

I forbindelse med uddeling af Årsrapportprisen, blev der foretaget en afstemning blandt deltagerne, hvor et af

spørgsmålene var ”Hvad er den største udfordring med nedskrivningstest? ”. Resultatet af denne afstemning

viser, at regnskabsaflæggerne ser vurdering af nøgleforudsætninger og definition af CGU’er som de største ud-

fordringer, imens diskussioner imellem selskab og revisor bliver anset som den mindste udfordring af de udvalgte

svarmuligheder. Dette fremgår af nedenstående resultat af undersøgelsen:

93

93 Karnov Group; Revision og Regnskabsvæsen; oktober 2015
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Det interessante ved denne afstemning er, at resultatet viser, at der er sammenhæng imellem hvad regnskabs-

aflæggerne vurderer som de største udfordringer ved en nedskrivningstest og de forhold, som ESMA og Finans-

tilsynet har konstateret igennem deres temaundersøgelser om goodwill. Denne temaundersøgelse påviser, at en

række af de undersøgte virksomheder ikke, i et tilstrækkeligt omfang, har givet oplysninger om de nøgleforud-

sætninger, der ligger til grund for nedskrivningstesten. Under den efterfølgende paneldebat, blev punktet ligele-

des diskuteret. En af de store udfordringer er, at regnskabsaflæggerne opererer i en meget omskiftelig verden,

hvor nøgleforudsætningerne kan ændres meget hurtigt. Dette er en stor udfordring for virksomhederne, idet

nøgleforudsætningerne er kritiske ved en vurdering af et eventuelt nedskrivningsbehov. Dette forhold fremmer

ligeledes behovet for meningsfulde, fyldestgørende og relevante oplysninger om væsentlige forudsætninger

samt oplysninger om følsomheden af selvsamme.

Nr. 2 på listen, definition af CGU’er og nr. 3 på listen, vurdering af hvor tæt man skal gå på forretningen var

ligeledes genstand for debat i forbindelse med uddeling af Årsrapportprisen. I relation til problemstillingen an-

gående opdeling af CGU’er pågik der en drøftelse af, om det er mest hensigtsmæssigt at operere med mange

eller få CGU’er. IAS 36 stiller nogle krav til opdeling i CGU’er, som er beskrevet tidligere i denne afhandling. Disse

skal naturligvis efterleves, men herudover er paneldeltagernes generelle opfattelse, at man bør arbejde med så

få CGU’er som muligt. Noten for goodwill bliver i sagens natur mere kompliceret jo flere CGU’er ledelsen fast-

lægger og IAS 36 kræver, at der skal gives oplysninger om den enkelte CGU. Dette betyder, at selskabet kan være

nødsaget til at give meget specifikke oplysninger, om de enkelte delområder i virksomheden, hvis der opereres

med mange CGU’er. Samtidig skaber det større udfordringer internt i virksomheden, at vurdere CGU’erne samt

at teste disse. Modsat skal der dog også ske en opdeling, der giver forretningsmæssig mening for både virksom-

hederne og regnskabsbrugerne, hvorfor det sjældent vil give mening at teste goodwill på koncernen som helhed.

Et andet væsentligt tema i debatten ved Årsrapportprisen var udfordringerne der ligger i at finde den rette ba-

lance imellem på den ene side åbenhed og transparens og på den anden side, at fastholde ønsket om ikke at give

for mange konkurrencefølsomme oplysninger. Konklusionen på denne debat blev, at regnskabsbrugerne selvføl-

gelig skal have sin oplysninger men, at det samtidig skal være med en fornuftig hensyntagen til forretningen og,

at oplysningerne ikke må skade virksomheden i et unødigt omfang.94

94 Karnov Group; Revision og Regnskabsvæsen; oktober 2015
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4.12 Delkonklusion

Finanstilsynet har, som led i en temaundersøgelse om goodwill, foretaget delvis gennemgang af visse finansielle

virksomheders årsrapporter. Resultatet af denne undersøgelse viser, at virksomhederne i en række tilfælde ikke

efterlever oplysningskravene, der står anført i IAS 36. Dette ses ved en analyse af de afgørelser, som Finanstilsy-

net har offentliggjort i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen. Finanstilsynet har offentliggjort fire afgørelser,

hvori de kritiserer Tryg A/S, Nykredit Realkredit A/S, Topdanmark A/S og Danske Bank A/S for deres behandling

af goodwill i årsrapporten. I offentliggørelserne udtaler Finanstilsynet kritik, som er sammenfattet i 16 punkter

– 14 af disse punkter vedrører manglende oplysningskrav imens kun 2 vedrører indregning af goodwill. Herud-

over konstateres det, at kritikpunkterne vedrørende oplysningskrav er ens for alle de undersøgte virksomheder.

Konklusionerne fra Finanstilsynets temaundersøgelse stemmer overens med konklusionerne, som blev fremført

af ESMA, som i sin rapport anfører, at de europæiske virksomheder skal forbedre oplysninger vedrørende ned-

skrivningstest af goodwill og øvrige immaterielle aktiver. Imens Finanstilsynets undersøgelse dog kun i et tilfælde

fandt fejl i indregning og måling fandt ESMA dog, at flere virksomheder, efter deres opfattelse, havde anvendt

en optimistisk vækstrate i terminalperioden set i lyset af det økonomiske klima samt, at de fastlagte genindvin-

dingsværdier ikke var tilstrækkeligt underbygget af eksterne kilder.

Det er svært at konkludere endegyldigt på årsagen til, at virksomhederne ikke efterlever oplysningskravene. Det

kan formentligt forklares med, at oplysningskravene, trods alt, er meget omfattende, men det er bestemt også

en forklaring, at virksomhederne er tilbageholdende med at give for virksomhedsspecifikke oplysninger i et hen-

syn til konkurrenterne. Dette bevises igennem, at Danske Bank A/S direkte, sit svarbrev til Finanstilsynet, skriver

at der ikke er praksis for at oplyse om primære nøgleforudsætninger i store nordiske og europæiske banker. I

forlængelse heraf skriver Nykredit Realkredit A/S, at flere af deres nøgleforudsætninger ikke er egnet til offent-

liggørelse i årsrapporten.
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5 Analyse af C20-selskaberns noteoplysninger

5.1 Indledning og formål

I nærværende kapitel analyseres danske C20-selskabers noteoplysninger vedrørende goodwill og den tilhørende

nedskrivningstest. Der vil foretages en vurdering af, hvorvidt selskaberne overholder kravene i IAS 36 og samtidig

vil disse noteoplysninger sammenholdes med ”det gode eksempel, Parken Sport & Entertainment A/S, som vandt

særprisen, om nedskrivningstest, ved Årsrapportprisen 2015. Formålet hermed er at undersøge, om fejlene og

manglerne, der er konstateret af ESMA og Finanstilsynet ligeledes er gældende for C20-selskaberne.

5.2 Metodiske overvejelser

Det er valgt, i den kommende analyse, udelukkende at have fokus på noteoplysningerne i C20-selskaberne, hvil-

ket begrundes med, at disse virksomheder har størst opmærksomhed fra omverdenen, hvorfor noteoplysnin-

gerne er særligt vigtige. Dernæst afgrænses analysen fra de C20-selskaber, der enten ikke har indregnet goodwill,

eller har goodwill der udgør mindre end 1 % af balancesummen. Slutteligt er det valgt, at se bort fra finansielle

virksomheder, eftersom analyser heraf, er tilstrækkeligt afdækket i kapitel 4 vedrørende Finanstilsynets afgørel-

ser.

På baggrund af ovenstående afgrænsninger udgår A.P. Møller Mærsk A/S, Danske Bank A/S, Genmab A/S, Jyske

Bank A/S, Nordea Bank A/S, Novo Nordisk A/S og Tryg A/S af populationen for analysen.

Idet analysen har til formål at belyse den nuværende kvalitet i regnskabsaflæggelsen, er der taget udgangspunkt

i virksomhedernes seneste aflagte årsrapporter.

For at kunne sammenholde de forskellige selskabers regnskaber, er det nødvendigt at fastlægge nogle ensartede

parametre, som noterne skal vurderes på baggrund af. De valgte parametre, som fremgår nedenfor, er i over-

ensstemmelse med de parametre som dommerkomiteen ved Årsrapportprisen 2015 har anvendt i sin bedøm-

melse af nedskrivningsnoterne. Disse parametre er desuden valgt for at have mulighed for at sammenholde no-

teoplysningerne med det gode eksempel.
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Parametre, hvorpå analysen udarbejdes, er følgende95:

Parameter 1: At noteoplysningerne lever op til IFRS.

Parameter 2: At der gives virksomhedsspecifikke beskrivelser.

Parameter 3: At nøgleforudsætninger beskrives.

Parameter 4: At skøn og usikkerheder beskrives.

Parameter 5: At der udarbejdes følsomhedsanalyse.

Der er yderligere taget udgangspunkt i ESMAs gennemgang af goodwill og nedskrivninger. Tidligere i afhandlin-

gen fremgår det, at ESMA har konstateret følgende96:

Indgår i parameter 3: At kun 60% af de undersøgte regnskabsaflæggere diskuterede nøgleforudsætnin-

ger anlagt af ledelsen ved nedskrivningstest. Af disse gav 50% ikke tilstrækkelig virksomhedsspecifik in-

formation i henhold til krav efter IAS 36.

Parameter 6: At oplysninger der gives om årsagen til foretagne nedskrivninger ofte er generiske og ikke

virksomhedsspecifikke. Eksempelvist, at et nedskrivningsbehov er opstået som følge af ”nedgang i mar-

kedet” etc.

Parameter 7: At diskonteringsfaktorer, der oplyses ofte er gennemsnitlige og ikke specifikke for de en-

kelte CGU’er. Omtrent 25% af regnskabsudstedere havde anvendt gennemsnitlige diskonteringsfaktorer

frem for CGU-specifikke.

Parameter 8: At over 15% af regnskabsaflæggere oplyser en terminalvækst, der overstiger 3%. Da disse

vækstrater ikke bør overstige forventninger til vækst for produkterne, markederne eller økonomierne i

hvilke regnskabsaflæggeren opererer, udtrykker ESMA, på baggrund heraf, en bekymring for, at disse

vækstrater er for optimistiske og, at dette risikerer at medføre overvurderede goodwill beløb.

En af konklusionerne fra ESMAs rapport er, at værdien for regnskabsbruger forringes, idet ovenstående oplys-

ninger enten er generiske eller uspecifikke. Generelt fjernes værdien af oplysningerne, der gives såfremt de er

95 Karnov Group; Revision & Regnskabsvæsen; nr.10 2015
96 ESMA, januar 2013, European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial statements
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generiske i deres karakter, og reelt kunne være anvendelige for alle virksomheder. Dette er også sammenfal-

dende med konklusionerne fra Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynets undersøgelser af goodwill.

5.2.1 Udførsel af analyse af noter fra C20-selskabers årsrapporter

I de følgende afsnit vil C20-selskabers noteoplysninger vedrørende goodwill og nedskrivning heraf, som indgår i

årsrapporterne for 2015 blive analyseret, med henblik på at vurdere, om de efterlever kravene i henhold til IFRS

samt førnævnte parametre.

Selskaberne er udvalgte på baggrund af ovenstående metode og omfatter følgende:

 Carlsberg A/S

 Chr. Hansen Holding A/S

 Coloplast A/S

 DSV A/S

 FLSmidth & Co. A/S

 ISS A/S

 Novozymes A/S

 Pandora A/S

 TDC A/S

 Vestas Wind Systems A/S

 William Demant Holding A/S

Alle ovennævnte selskabers noteoplysninger vedrørende goodwill og nedskrivninger er gennemgået og vurderet

i forhold til de tidligere omtalte parametre. I de kommende afsnit er der udelukkende foretaget beskrivelser af

de noter, som skiller sig ud i enten positiv eller negativ retning.
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5.2.2 Parameter 1 – Lever noteoplysningerne op til IFRS?

I forbindelse med gennemgangen af noteoplysningerne er der identificeret årsrapporter, der ikke fuldt ud vur-

deres at leve op til kravene i IFRS. Eksempelvis indeholder Chr. Hansen Holding A/S’ årsrapport for 2014/15 ingen

beskrivelse af vækstrater anvendt i terminalperioden.

Hverken Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, GN Store Nord A/S eller Vestas Wind Systems A/S’ årsrapporter

indeholder omtale af følsomhedsanalyse, som krævet i henhold til IAS 36 og, som vil give værdi for regnskabs-

brugerne.

Det bemærkes herudover, at FL Smidth & Co. A/S anlægger en budgetperiode på ti år, imens udgangspunktet i

ISA 36 er en femårig budgetperioden. Det er dog muligt at anvende en længere budgetperiode, såfremt dette

kan begrundes og der samtidig argumenteres herfor. Selskabet oplyser, at den anvendte budgetperiode er valgt

som følge af produktcyklussen i virksomheden, da der er tale om leverancer af cementfabrikker med videre.

Anvendelsen af en tiårig budgetperiode vurderes derfor ikke umiddelbart i strid med IAS 36.

5.2.3 Parameter 2 – gives der virksomhedsspecifikke oplysninger?

Analysen har påvist, at der er en stor spredning i kvaliteten og graden af oplysninger, der gives i årsrapporterne.

Det er, i denne sammenhæng, nærliggende at inddrage det gode eksempel som benchmark for analysen af C20-

selskabernes noteoplysninger. Det anvendte gode eksempel er vinderen af særprisen om nedskrivningstest ved

Årsrapportprisen 2015, Parken Sport & Entertainment A/S (Parken), idet Parken i sin note har givet meget virk-

somhedsspecifikke forudsætninger for de to væsentlige forretningssegmenter, Fitness.dk og Lalandia. Parkens

noteoplysninger indeholder også, hvor det er relevant, henvisninger til eksterne datakilder, der underbygger de

anlagte forudsætninger. I afsnit 4.10 er der indsat eksempel herpå, der vedrører forventninger til udviklingen i

antallet af medlemmer i Fitness.dk og grundlaget herfor.

5.2.3.1 Carlsberg A/S – et godt eksempel

Carlsberg A/S giver i sin årsrapport for 2015 virksomhedsspecifikke oplysninger for hver af de definerede CGU’er.

Disse oplysninger indeholder beskrivelser af markedsforhold og konkurrencesituationer i de omgivelser

CGU’erne opererer i. Derudover oplyser selskabet om hvilke tiltag, der er nødvendige for at kunne operere i de

omtalte markeder. Slutteligt omtales de tiltag, som Carlsberg A/S har foretaget for kunne fastholde og leve op til

forventningerne og forudsætningerne, der ligger til grund for nedskrivningstesten.
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5.2.3.2 Chr. Hansen Holding A/S – eksempel på forbedringsmulighed

I modsætning til beskrivelserne i Parken står beskrivelserne i Chr. Hansen Holding A/S for 2014/15. I denne note

gives der ingen virksomhedsspecifikke beskrivelser af, hvilke forhold, der påvirker de anlagte forudsætninger for

både omsætningsvækst i budgetperioden og udvikling i EBIT margin. Det beskrives, at disse er baseret på tidligere

års resultater og markedsundersøgelser, hvilket dog er af meget generisk karakter.

5.2.3.3 Coloplast A/S – et godt eksempel

I årsrapporten for 2014/15 har selskabet givet virksomhedsspecifikke oplysninger om den anvendte skattepro-

center for sine CGU’er, der opererer i USA, samt FDA97 undersøgelser – og hvordan disse påvirker forventninger

til pengestrømmene i budgetperioden samt i terminalperioden. Ydermere gives der konkrete beskrivelser af år-

sager til forventet fald i EBIT-grad i terminalperioden, som skyldes øget penetration på markeder uden for USA

med lavere marginer til følge.

5.2.3.4 Vestas Wind Systems A/S – et godt eksempel

Vestas Wind Systems A/S beskriver indledningsvist nøgleforudsætninger, som er meget generelle og som kan

anvendes af enhver anden virksomhed. Dette efterfølges dog at beskrivelser af yderligere nøgleforudsætninger,

som har afgørende betydning for værdiansættelsen af goodwill i netop Vestas Wind Systems A/S.

Dette er illustreret ved eksempel for neden:

98

5.2.4 Parameter 3 – beskrives nøgleforudsætninger?

Det konkluderes, overordnet set, at virksomhederne generelt giver meget overordnede beskrivelser af de forud-

sætninger, der ligger til grund ved fastlæggelsen af de fremtidige pengestrømme. Selskaberne omtaler ofte

”vækst i omsætningen” eller ”indtjening” uden at følge dette op med yderligere konkrete beskrivelser af, hvor-

dan dette skal ske.

97 US Food and Drug Administration
98 Vestas Wind Systems A/S, Annual Report 2015, note 3.3, s. 89
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Beskrivelserne indeholder meget sjælendt konkrete forudsætninger, der er analoge med dem, som gives af Par-

ken A/S.

5.2.4.1 ISS A/S – et godt eksempel

I årsrapporten for 2015 beskriver ISS A/S, på en udførlig måde, hvilke forudsætninger, der anses af ledelsen som

værende de væsentligste for nedskrivningstesten. Disse nøgleforudsætninger udgøres af vækst i omsætning,

dækningsgrader og diskonteringsfaktorer. Beskrivelsen af disse, samt hvorledes de er opgjort, indeholder hen-

visninger til ledelsens forventninger, historik samt forventninger til effekten af fremhævede, konkrete initiativer

taget lokalt og på koncernniveau. Ydermere beskrives det, hvor relevant, hvilke observerbare eksterne input, der

ligger til grund for de anlagte forudsætninger – dette omhandler særligt den anlagte diskonteringsfaktor før skat,

svarende til en tiårig statsobligation, samt et rentetillæg hertil, for at korrigere for forskelle i levetider. Slutteligt

beskriver ISS A/S, at man for hver CGU (land), pålægger et tillæg til diskonteringsfaktoren, der skal tage højde for

de risici, der er forbundet med den pågældende CGU. Beløb anlagt for forudsætningerne fremstilles grafisk, hvil-

ket er med til at give regnskabsbruger et tilstrækkeligt overblik over disse. ISS A/S undlader dog at oplyse om

tidshorisonten på den anvendte budgetperiode.

5.2.4.2 Novozymes A/S – en kortfattet løsning

I årsrapporten for 2015, beskriver Novozymes A/S, at der blot indgår én nøgleforudsætning i vurderingen af et

eventuelt nedskrivningsbehov, værdien af koncernen som helhed. Dette skyldes, at ledelsen monitorer goodwill

på koncernniveau. Ledelsen har derfor blot medtaget følgende beskrivelse i årsrapporten:

99

99 Novozymes A/S, Annual Report 2015, note 3.1, s. 90
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5.2.4.3 TDC A/S – et godt eksempel

TDC A/S giver en omfattende beskrivelse af de nøgleforudsætninger, som ledelsen har anvendt til at estimere

fremtidige pengestrømme. Ledelsen beskriver baggrunden for forventningerne, der er indlagt i nedskrivningste-

sten - et konkret eksempel på dette er, at ledelsen oplyser, at de forventer at udvide kundebasen. TDC A/S be-

skriver ligeledes de situationer, hvor koncernen har anvendt eksterne kilder til at fastsætte forudsætninger. Ek-

sempelvis har TDC A/S benyttet eksterne kilder som dokumentation for forventninger til udviklingen i teleindu-

strien i de enkelte lande. Dette benyttes til at fastsætte væksten i terminalperioden. TDC A/S oplyser endvidere,

at der anvendes en periode på tre år til budgettering.

5.2.4.4 William Demant Holding A/S – eksempel på forbedringsmulighed

William Demant Holding A/S giver, i modsætning til ISS A/S og TDC A/S, ikke regnskabsbrugerne eksplicitte op-

lysninger om hvilke forudsætninger, der anses som nøgleforudsætninger i nedskrivningstesten. Nøgleforudsæt-

ningerne beskrives i meget generelle vendinger. Dette eksemplificeres ved, at William Demant Holding A/S skri-

ver, at forventninger til fremtidige pengestrømme er baseret på budget for 2016, strategiplaner og projiceringer

heraf. Endvidere beskriver William Demant Holding A/S, at projiceringen efter 2016, er baseret på generelle pa-

rametre, såsom forventet markedsvækst og salgspriser. Disse beskrivelser af nøgleforudsætninger vurderes ge-

neriske i karakter, og det beskrives ikke hvilke faktorer, der påvirker vækst i omsætning, salgspriser med videre.

5.2.5 Parameter 4 – beskrives skøn og usikkerheder?

Det er analysens konklusion, at der forekommer et vist element af vilkårlighed i arten og detaljeringsgraden af

de oplysninger, som gives til regnskabsbruger om skøn og usikkerheder, der er forbundet med de udførte ned-

skrivningstest.

5.2.5.1 Chr. Hansen Holding A/S – eksempel på forbedringsmulighed

I årsrapporten for 2015 medtager Chr. Hansen Holding A/S en meget sparsommelig beskrivelse af, særligt, hvilke

usikkerheder, der ligger i de enkelte skøn og det er derfor op til regnskabsbruger selv at vurdere dette.
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5.2.5.2 Coloplast A/S – eksempel på forbedringsmulighed

I årsrapporten for 2014/15 giver ledelsen blot oplysning om, at100:

En sådan beskrivelse efterlader ikke regnskabsbruger med mange muligheder for at kunne afgøre om denne

usikkerhed er tilstrækkeligt indarbejdet i beregninger i den udførte nedskrivningstest.

5.2.5.3 DSV A/S – et godt eksempel

DSV A/S giver kun en meget kort beskrivelse af usikkerhederne, som er relateret til nedskrivningstesten, hvilket

skyldes, at selv store ændringer af anlagte forudsætninger ikke vil medføre et nedskrivningsbehov. DSV A/S illu-

strerer dette ved at inddrage en følsomhedsanalyse, der skitserer, at de usikkerheder, der måtte være, ikke har

nogen synderlig effekt på vurderingen af værdiansættelsen af goodwill. Regnskabsbruger undgår derfor, at skulle

tage stilling til lange beskrivelser om skøn og usikkerheder, da disse, ifølge følsomhedsanalysen, er af mindre

afgørende betydning. På denne baggrund vurderes beskrivelsen tilstrækkelig og passende og regnskabsbruger

kan hurtigt få overblik over, at der væsentlige usikkerheder forbundet med værdiansættelsen af goodwill.

5.2.6 Parameter 5 – er der udarbejdet følsomhedsanalyse?

Analysen påviser, at omtalen og skitsering af følsomhed, er det område, hvor der foreligger den største forbed-

ringsmulighed i forhold til at øge informationsværdien for regnskabsbruger. De fleste virksomheder, som er om-

fattet af analyse, oplyser at de har udarbejdet en følsomhedsanalyse. Hovedparten af beskrivelserne indeholder

dog blot en konstatering af, at ledelsen ikke vurderer. at sandsynlige ændringer til nøgleforudsætninger vil med-

føre et nedskrivningsbehov. Denne information gives dog uden at være understøttet af en opstilling, der viser,

at værdien af goodwill, ikke synderligt er følsom overfor udsving i nøgleforudsætninger.

For at skitsere dette er der inddraget eksempler på begge typer beskrivelse.

5.2.6.1 Pandora A/S – eksempel på forbedringsmulighed

Beskrivelsen i Pandora A/S for 2015 er anvendt som eksempel for beskrivelsen, der giver regnskabsbruger meget

lav værdi, idet den indeholder mange subjektive faktorer, som ikke beskrives. Det er vanskelligt, hvis ikke umu-

100 Coloplast A/S, Annual Report 2014/15, note 8, s. 38

”Uncertainty relating to goodwill is most pronounced in Urology Care.”



Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School

88

ligt, for regnskabsbruger at vurdere hvad der udgør en sandsynlig ændring til en nøgleforudsætning. Denne om-

tale kunne indgå i alle virksomheder og giver ikke regnskabsbruger muligheder for at vurdere, hvorvidt ledelsens

antagelser er passende eller ej.

101

5.2.6.2 DSV A/S – et godt eksempel

I modsætningen hertil inddrager Årsrapportprisen 2015 DSV som det gode eksempel for oplysninger om ned-

skrivningsbehov, hvor den anvendte model viser stor ”luft” førend et nedskrivningsbehov opstår. Denne opstil-

ling for 2015 giver regnskabsbruger mulighed for at vurdere ledelsens vurdering af hvorvidt headroom i modellen

er tilstrækkeligt, eller om de deler ledelsens vurdering af en væsentlig ændring.

102

Denne beskrivelse er efterfulgt af følgende tabel, der kvantificerer det headroom der omtales:

103

101 Pandora A/S, Annual Report 2015, note 3.1, s. 94
102 DSV A/S, Annual Report 2015, note 3.3, s. 59
103 DSV A/S, Annual Report 2015, note 3.3, s. 59
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5.2.6.3 William Demant Holding A/S – eksempel på forbedringsmulighed

William Demant Holding A/S beskriver i sin årsrapport for 2015 kun i meget overfladisk grad følsomheden af de

anlagte forudsætningerne med følgende linjer104:

I lighed med eksemplet givet ved Pandora A/S, kræver en vurdering af ledelsens forudsætninger, at regnskabs-

bruger skal forholde sig til ledelsen subjektive vurdering af, hvad der udgør en signifikant stigning i diskonterings-

faktor, samt et signifikant fald i vækst forudsætninger.

5.2.6.4 Generelle forhold

Af debatten i forbindelse med årsrapportprisen 2015s særpris for note om udført nedskrivningstest pointeres

det, at105:

Med udgangspunkt i ovenstående udsagn konkluderes det, at værdien for regnskabsbruger mindskes ved oplys-

ninger af samme karakter som dem ledelsen i Pandora A/S giver vedrørende følsomheden i udarbejdet nedskriv-

ningstest. Det er regnskabsaflæggernes opfattelse, at de opererer i en meget omskiftelig verden, hvorfor det er

vanskelligt at forudse hvilke ændringer, der vil ske som har betydning for nøgleforudsætninger. Dette kan afhjæl-

pes betragteligt ved at kvantificere de anlagte forudsætninger og følsomheden heraf.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at IAS 36 bør være mere specifik i sine krav til oplysninger om følsom-

hed. Dette begrundes med, at ovennævnte oplysninger i Pandora A/S årsrapport for 2015, til trods for at være

uspecifikke ikke er i strid med kravene i IAS 36. De givne oplysninger læner sig i høj grad op ad vejledende ek-

sempel nummer ni i IAS 36.

ESMA medtager en lignende konklusion i sin rapport om regnskabsaflæggeres praksis omkring nedskrivningstest

af goodwill og andre immaterielle aktiver. Dette spørgsmål blev også fremsat under interview med Finanstilsynet.

104 William Demant Holding A/S, note 3.5. s. 56
105 Karnov Group; Revision & Regnskabsvæsen; nr.10 2015

”…even a significant increase in the discount rate or a significant reduction of the growth assumptions
will not change the outcome of the impairment test.”

”Nøgleforudsætningerne kan ændres over meget kort tid og mere drastisk, end man vil vurdere rea-
listisk. Det blev tydeligt undervejs i debatten. Dette udfordrer virksomhederne, idet ændringer i nøg-
leforudsætningerne har væsentlig betydning for hvorvidt, der er et nedskrivningsbehov eller ej. ”
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I denne forbindelse var de interviewede af den holdning, at standarden giver regnskabsaflægger tilstrækkelig

vejledning, særligt i form af de illustrative eksempler, der gives i forlængelse af standarden.

5.2.7 Parameter 6 – Vurdering af oplysninger om foretagne nedskrivninger

Det vurderes, at der foreligger en risiko for en forringelse af regnskabets værdi for regnskabsbruger, igennem en

mangelfuld, eller meget lidt detaljeret, beskrivelse af årsagerne til, at der er foretaget nedskrivninger af goodwill.

5.2.7.1 Carlsberg A/S – et godt eksempel

Carlsberg A/S har i 2015 nedskrevet sin goodwill, der er opstået i forbindelse med overtagelse af Eastern Assets

i Kina. Behovet for nedskrivningen er opstået som følge af, at en tidligere antagelse ikke har vist sig at holde stik.

Denne antagelse er knyttet til, at en turn around i CGU’en, kunne gør divisionen profitabel inden for en kort

årrække. Carlsberg A/S begrunder den manglende succes med at at opnåede effektiviseringer har været udlignet

af nedgang i afsætning af øl på markedet, samt en intensiveret konkurrencesituation. Ledelsen beskriver ligele-

des, at man har foretaget en samlet vurdering af værdiansættelsen af CGU’en. Ledelsen oplyse, at der er foreta-

get en samlet vurdering af CGU’en, der viser, at CGU’en sandsynligvis ikke vil være overskudsgivende inden for

en overskuelig fremtid. Denne konkrete beskrivelse giver regnskabsbrugerne et tilstrækkeligt grundlag til at vur-

dere årsagerne til nedskrivningsbehovet.

5.2.7.2 ISS A/S – et godt eksempel

I 2015 har ISS A/S nedskrevet den goodwill, der er identificeret ved overtagelse af aktiviteter i Brasilien. Ledelsen

har begrundet nedskrivningsbehovet med en opdatering af forudsætningerne, der ligger til grund for de forret-

ningsplaner, som er anlagt ved fastlæggelsen af forventninger til fremtidige pengestrømme. Derudover er ned-

skrivningsbehovet opstået på baggrund af anvendelse af en højere diskonteringsfaktor som følge af den betrag-

telige forværring af den brasilianske økonomi, i løbet af 2015. Da ændringerne til de anlagte forudsætninger

stammer fra en ændring i CGU’ens omgivelser, vurderes det ikke realistisk, at kunne give oplysninger, der i højere

grad er virksomhedsspecifikke.

5.2.7.3 TDC A/S

I årsrapporten for 2015 beskriver TDC A/S, at der er opstået et nedskrivningsbehov på goodwill for CGU’en ”busi-

ness” som følge af en nedgang i forventninger til EBITDA. Nedgangen i forventningerne skyldes et dårligt resultat

i CGU’en i form af et fald i EBITDA på 17 % sammenholdt med året forinden. I dette tilfælde gives der en konkret

årsag til ændringen i nøgleforudsætningen, der medfører et nedskrivningsbehov. TDC A/S har ligeledes nedskre-
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vet på andre forretningsområder, Wholesale og Bet25. Oplysningerne omhandlende disse nedskrivninger, er be-

tragteligt mere sparsomme. Nedskrivninger på CGU’en ”wholesale” er begrundet med ”negative effekter af re-

gulering” og nedskrivning af goodwill i Bet25 er begrundet med ”reducerede forventninger til cash flow”.106.

Begge beskrivelser er generiske i deres karakter, og særligt den sidste vil være anvendelige i enhver anden virk-

somhed.

5.2.8 Parameter 7 – Brug af gennemsnitlige diskonteringsfaktorer på tværs af CGU’er

5.2.8.1 Chr. Hansen Holding A/S

Det konstateres, at der ikke direkte gives oplysninger om, at en gennemsnitlig diskonteringsfaktor er anvendt på

tværs af CGU’erne. Det fremgår dog af noten, at der anvendes den samme diskonteringsfaktor for begge af sel-

skabets fastlagte CGU’er. Det kan naturligvis være tilfældet, at ledelsen tillægger begge CGU’er en tilsvarende

risikoprofil, hvorfor diskonteringsfaktoren skal være den samme for begge. Det kan derfor ikke, på det forelig-

gende grundlag, entydigt konkluderes, hvorvidt der anvendes en gennemsnitlig diskonteringsfaktor på tværs af

CGU’er ved fastlæggelse af kapitalværdier herfor.

107

Igennem analysen er der ikke konstateret yderligere virksomheder, der anvender gennemsnitlige diskonterings-

faktorer på tværs af CGU’er – dog anser Novozymes A/S og William Demant Holding A/S hele gruppen som en

CGU ved deres vurdering af nedskrivningsbehov af goodwill.

106 TDC A/S, Annual Report 2015, note 3.1, s. 83
107 Chr. Hansen Holding A/S, Annual Report 2014/15, note 3.1, s. 65
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5.2.9 Parameter 8 – Fastlæggelse af vækst i terminalperioden

ESMAs rapport konstaterer, at over 15 % af de undersøgte regnskabsaflæggere anvender vækstrater i terminal-

perioden på over 3 %. Dette er, i sig selv, ikke i strid med kravene hertil i IAS 36. ESMA vurderer dog, at dette er

et optimistisk niveau for forventninger til vækst i terminalperioden, idet disse vækstrater ikke bør overstige for-

ventninger til vækst for produkterne, markederne eller økonomierne i hvilke regnskabsaflæggeren opererer.

I afhandlingens analyse af noterne er det valgt at se herpå. De årsrapporter, i hvilke ledelsen har anvendt vækst-

rater i terminalperioden, der overstiger 3 %, er gennemgået nedenfor. ESMAs konklusion bunder i en advarsel

om, at der kan være tale om goodwill, hvori der kunne være et tegn på et nedskrivningsbehov, som ikke er

afspejlet i årsrapporten. Der foretages blot en overordnet vurdering af vækstraten samt hvorvidt der kunne opstå

et nedskrivningsbehov ved brug af en terminalvækst på 3 %. Uden at der foretages en dybere analyse af økono-

mien og markedssituationen i de berørte markeder, lande, produktsegmenter eller lignende, kan det ikke afgø-

res, hvorvidt de anvendte vækstrater er passende til formålet, eller ej

5.2.9.1 Carlsberg A/S

Carlsberg A/S har, i årsrapporten for 2015, anvendt en vækst i terminalperioden på over 3 % for sine CGU’er

Østeuropa (3,5 %) og Indokina (4 %). Umiddelbart taler det for højere vækstrater i terminalperioden på disse

CGU’er, at der er tale om to områder, der generelt er at betegne, som vækstområder. Dertil må lægges, at der

er tale om forholdsvist nye ølmarkeder. De anvendte vækstrater kunne tyde på, at der foreligger en risiko for, at

den indregnede goodwill er overvurderet, idet den oplyste følsomhedsanalyse viser, at den laveste identificerede

følsomhedsgrad for terminalvækst, der vil medføre et nedskrivningsbehov, er på blot 1,7 %. Det oplyses dog ikke

om denne laveste følsomhedsgrad vedrører nogle af de nævnte CGU’er. På det foreliggende grundlag kan det

derfor ikke konkluderes, hvorvidt den opgjorte goodwill er overvurderet eller ej.

5.2.9.2 ISS A/S

I årsrapporten for 2015 har ISS A/S anvendt en terminalvækst for sin CGU, Brasilien, der andrager 5 %. Tilsvarende

Carlsberg A/S’ anvendelse af terminalvækstværdier over 3 %, er der tale om et emerging market. ISS A/S har

tillige anvendt en høj diskonteringsfaktor til at gøre op for den usikkerhed, der er forbundet med udviklingen i

den brasilianske økonomi, som der også beskrives i nedskrivningsnoten. Der vurderes ikke at foreligge en risiko

for, at goodwill tilknyttet den brasilianske enhed er overvurderet, idet denne er fuldt nedskrevet.
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5.2.9.3 Øvrige årsrapporter

Der mangler oplysninger til dette analysepunkt i årsrapporten for Chr. Hansen Holding A/S for 2014/15 idet ter-

minalvæksten ikke er oplyst. I de øvrige selskabers årsrapporter er der ikke oplyst terminalvækstrater over 3 %.

5.3 Resultater af analysen og delkonklusion

Udvalgte C20-selskabers note vedrørende nedskrivningstest er gennemgået med henblik på at vurdere, hvorvidt

disse efterlever kravene i henhold til IFRS.

Analysen har påvist en meget stor spredning i kvaliteten af oplysninger. Nogle af virksomhederne giver meget

detaljerede oplysninger om nøgleforudsætninger og underbygger disse med eksterne kilder, samt om usikker-

hederne og følsomhederne der er forbundet med testen. Ligesom dette illustreres igennem grafer eller talopstil-

linger. Andre virksomheder har åbenlyst ikke rettet sit fokus herpå i sammen omfang.

Det konstateres dog, at der fortsat er noget arbejde der skal gøres for at opnå årsrapporter, der giver så gen-

nemsigtige og fyldestgørende oplysninger som muligt over for regnskabsbrugerne. Det er særligt omkring nøg-

leforudsætninger, som kan blive for generiske beskrevet og følsomhedsanalyser at de største forbedringsmulig-

heder ligger i forhold til at give regnskabsbrugerne den størst mulige værdi af årsrapporten.
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6 Besvarelse af hypoteser

I dette kapitel vil hypoteserne, der er opstillet på baggrund af den foregående teorigennemgang, blive besvaret.

Grundlaget for besvarelsen af de opstillede hypoteser er analyseafsnittene i nærværende afhandling.

6.1 Hypotese 1:

Det er vanskeligt for den daglige ledelse at foretage de tekniske beregninger, der udmønter sig i nedskrivnings-

testen som IAS 36 foreskriver. Herunder særligt i forhold til fastlæggelse af WACC, budgetperiode og budgetter.

Svar på hypotese 1:

En nedskrivningstest indeholder forholdsvist komplekse beregninger, der ikke er en del af virksomhedens nor-

male og daglige transaktioner. Dette stiller et vist krav til kompetencerne hos regnskabsudarbejderne. Til trods

for dette er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at de børsnoterede selskaber har særligt vanskeligt ved at

udføre beregningerne, fastlægge WACC, budgetperioder eller at udarbejde budgetter og forecasts, der danner

grundlag for nedskrivningstesten.

Beregningerne vil, som anført, være af teknisk karakter, men samtidig er de dog relativt mekaniske, når først

nedskrivningsmodellen er fastlagt. I de børsnoterede selskaber er der en professionel regnskabs- og finansfunk-

tion, som derfor, alt andet lige, må formodes at have de fornødne kompetencer til at foretage ovennævnte be-

regninger.

Denne konklusion underbygges ligeledes af følgende forhold:

Finanstilsynets temaundersøgelse om goodwill:

I Finanstilsynets temaundersøgelse vedrørende goodwill, som tidligere er blevet analyseret i denne afhandling,

blev der i fire afgørelser udtalt i alt 16 kritikpunkter, hvoraf kun to vedrører indregning og måling og de reste-

rende vedrører manglende oplysningskrav. Herudover kan kritikpunkterne om indregning og målingen alene re-

lateres til et enkelt selskab – de øvrige selskaber, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en afgørelse, modtager

udelukkende kritik for manglende oplysningskrav. Dette indikerer, at virksomhederne ikke grundlæggende har

udfordringer med de tekniske beregninger.
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Afstemning ved Årsrapportprisen:

I forbindelse med uddeling af Årsrapportprisen 2015, som afholdes af FSR og Dansk Industri, blev der foretaget

en afstemning i blandt deltagerne hvor et af spørgsmålene var ”Hvad er den største udfordring med nedskriv-

ningstest”. I denne afstemning valgte blot 8,82 % at svare ”fastsættelse af nedskrivningsbehov” og 2,94 % svarede

”Andet”, imens øvrige udfordringer såsom det at definere CGU’ere, vurdere hvor tæt man skal gå på forretnin-

gen, vurderinger af nøgleforudsætninger og diskussioner mellem selskab og revisor bliver anset som værende

større udfordringer.108

Denne afstemning viser, at det ikke umiddelbart er de tekniske beregninger, fastlæggelse af WACC, budgettering

og lignende forhold, der bliver anset som de vanskeligste af regnskabsaflæggerne i forbindelse med udførslen af

en nedskrivningstest i praksis.

Afgørelser fra Erhvervsstyrelsen:

I forbindelse med gennemgang af afgørelser fra Erhvervsstyrelsen er der ikke konstateret forhold, hvor Erhvervs-

styrelsen har udtalt kritik på baggrund af forkerte beregninger, anvendelsen af WACC eller manglende dokumen-

tation for de anvendte budgetter. Endvidere er der, fra Erhvervsstyrelsen, heller ikke rettet fokus imod disse

forhold i deres årlige julebrev til børsnoterede virksomheder.

Drøftelser med PwCs faglige afdeling:

Forholdet er drøftet med partner i PwCs faglige afdeling, Lars Engelund. Han bekræfter ovenstående iagttagelser

omkring, at beregningerne er af teknisk karakter, men at de samtidig er forholdsvist mekaniske og at selskaberne

derfor har den tilstrækkelige ekspertise. Den faglige afdeling i PwC får dog spørgsmål angående WACC og fast-

sættelse af denne – både fra revisionsteams og kunder109. Dette skyldes formentligt det faktum, at selv små

ændringer i denne kan have stor betydning for værdiansættelsen af goodwill.

108 Karnov Group; Revision & Regnskabsvæsen; nr.10 2015
109 Interview med Lars Engelund, bilag 3
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6.2 Hypotese 2:

Den daglige ledelse oplever vanskeligheder i forbindelse med at skulle foretage opdeling i CGU’er.

Svar på hypotese 2:

Det er beskrevet tidligere i afhandlingen, at det er meget kritisk, i relation til en nedskrivningstest, at foretage en

korrekt opdeling i CGU’er. IAS 36 nævner, at nedskrivningstesten på CGU’er, hvortil der er allokeret goodwill,

skal foretages på det niveau hvor selskabet selv overvåger goodwill og samtidig må testen ikke udføres på et

højere niveau end fastlagte operationelle segmenter i henhold til IFRS 8.

Ovenstående viser, at der er mange overvejelser som regnskabsaflægger skal gøre sig i forbindelse med opdeling

i CGU’er. Dette afspejles ligeledes i afstemning fra Årsrapportprisen fra 2015, som der er refereret til ovenfor. I

afstemningen er det at ”definere CGU’er (antal og størrelse) ” den udfordring som respondenterne finder næst-

mest vanskelig.

I et interview med partner i PwCs faglige afdeling, Lars Engelund, bekræftes det ligeledes, at denne problemstil-

ling vedrørende CGU’er anses som værende meget vanskelig i praksis110 – både hos revisionsteams samt hos

regnskabsaflægger og det, ifølge Lars Engelund, et af spørgsmålene som den faglige afdeling får hyppigst i for-

bindelse med nedskrivningstest.

Denne problemstilling, herunder mulige løsninger heraf, vil medtages i det kommende kapitel om revisors rolle

fremadrettet i relation hertil.

6.3 Hypotese 3:

I IAS 36 anføres der en række oplysningskrav, der stiller høje krav til relevans og specifikationsgrader. Den daglige

ledelse både kan og vil nødvendigvis ikke give disse oplysninger.

Svar på hypotese 3:

Som nævnt kræver de internationale regnskabsstandarder, at der i forbindelse med nedskrivningstest skal gives

en række virksomhedsspecifikke oplysninger i selskabets årsrapport. Dette medfører, for regnskabsaflægger, en

til stadighed væsentlig afvejning imellem at opfylde regnskabsstandardernes krav til oplysninger og at udvise

åbenhed på den ene side og at undgå at give konkurrenterne meget følsomme oplysninger på den anden side.

110 Interview med Lars Engelund, bilag 3
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Eftersom nedskrivningstesten er relativt teknisk kompliceret, ikke er en rutinetransaktion, samt at den er for-

bundet med væsentlige skøn og samtidig indeholder nogle forudsætninger som skal være meget virksomheds-

specifikke er det derfor afgørende, at regnskabsbrugerne har indsigt i de anvendte forudsætninger og kan vur-

dere konsekvenserne i tilfælde af, at de ikke kan tilslutte sig virksomhedens forudsætninger. Omvendt er der dog

også et konkurrencehensyn – det kan eksempelvis være i en situation, hvor et selskab har en enkelt CGU, der

eksisterer på et marked med kun én konkurrent, som omtalt i debatten i forbindelse med Årsrapportprisen 2015.

I forbindelse med årsrapportprisen for 2015 svarede 20,59 % af respondenterne, at det sværeste ved en ned-

skrivningstest er at vurdere hvor tæt man kan og skal gå på forretningen. Dette svar er kun overgået af vurdering

af nøgleforudsætninger og definitionen af størrelser samt antal af CGU’er. I den efterfølgende paneldebat ved

Årsrapportprisen var et af de centrale temaer ligeledes den svære balance om åbenhed.

Endvidere påviste analysen af afgørelser fra Finanstilsynet, der er foretaget i et særskilt kapitel tidligere i denne

afhandling, at virksomhederne enten har vanskeligt ved at leve op til de mange oplysningskrav i IAS 36 eller ikke

ønsker det af konkurrencemæssige hensyn. I forlængelse af Finanstilsynets temaundersøgelse om goodwill, blev

der afsagt fire afgørelse vedrørende Tryg A/S, Nykredit Realkredit A/S, Topdanmark A/S og Danske Bank A/S. I

disse fire afgørelser nævner Finanstilsynet i alt 16 kritikpunkter, hvoraf 14 relaterer sig til manglende oplysnings-

krav i henhold til IAS 36. Denne problematik blev derfor drøftet i et interview med Finanstilsynet. I interviewet

blev Finanstilsynet forespurgt om regnskabsstandarden er klar, forståelig og om den indeholder tilstrækkelig

med vejledning i forhold til de mange oplysningskrav. Det er Finanstilsynets holdning, at IAS 36 er tilstrækkeligt

tydelig og vejledende i forhold til hvilke krav, der stilles til oplysninger om nedskrivningstest og, at de manglende

oplysninger ikke kan begrundes i en svag regnskabsstandard. Dette taler ligeledes for, at selskaberne er tilbage-

holdende med at give oplysninger af konkurrencemæssige hensyn. Danske Bank A/S nævner direkte, at der, i

branchen, ikke er praksis om at oplyse om de virksomhedsspecifikke nøgleforudsætninger.

Herudover anfører Erhvervsstyrelsen, i sit julebrev 2014 til børsnoterede virksomheder, at de har oplevet, at

beskrivelserne af forudsætningerne, der ligger til grund for nedskrivningstesten er for generiske og, at beskrivel-

serne ville kunne anvendes af de fleste virksomheder. Erhvervsstyrelsen præciserer dog, at de ofte oplever, at

oplysninger om budgetperioden, vækst i terminalperiode, diskonteringssats og lignende er korrekte i virksomhe-

dernes årsrapporter. Det har i flere situationer vist sig, at virksomhederne har kunnet redegøre for centrale for-

udsætninger i deres nedskrivningstest, når Erhvervsstyrelsen har spurgt nærmere ind til disse og bedt om at få

disse forhold underbygget.
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I forbindelse med afhandlingens analyse af noter, der indgår i C20-selskabers årsrapporter tegner en lignende

tendens sig i forhold til de givne oplysninger. Denne tendens viste sig dog primært i form af minimumsoplysnin-

ger i stedet for decideret manglende oplysninger. Analysen konstaterede dog også tilfælde af mangelfulde op-

lysninger. Sammenholdelsen af regnskabsoplysningerne med den af ESMA foretagne undersøgelse af oplysnin-

ger af goodwill og nedskrivninger heraf viste også, at nogle af de konstaterede forhold gik igen, særligt i relation

til, at der findes en stor spredning i de oplysninger selskaberne giver, særligt omhandlende følsomhed af tests,

og udsathed for skønsmæssig usikkerhed. ESMA drager dog en anden konklusion end den Finanstilsynet lægger

op til, nemlig at IAS 36 kan konkretiseres for at afhjælpe dette forhold.
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7 Hvilken rolle kan revisor spille?

7.1 Formål og indledning

Det undersøges i dette kapitel, hvorvidt revisor, inden for gældende og kommende lovgivning, kan bidrage til at

mindske eller afhjælpe de udfordringer, som regnskabsaflæggerne står over for ved behandlingen af goodwill i

årsrapporten. Endvidere vil det analyses, om revisor kan spille en rolle i at sikre, at regnskabsbrugerne modtager

tilstrækkelige, passende og fuldstændige oplysninger om de væsentligste ledelsesvurdering, der er knyttet til

værdiansættelsen af goodwill

De bekræftede hypoteser, som vil blive behandlet yderligere i dette afsnit er følgende:

1) Den daglige ledelse oplever vanskeligheder i forbindelse med at skulle foretage en opdeling i CGU’er.

2) I IAS 36 anføres en række oplysningskrav, som stiller høje krav til relevans og specifikationsgrader. Den

daglige ledelse både kan og vil nødvendigvis ikke give disse oplysninger.

7.1.1 Begrænsninger i revisors handlemuligheder

I Revisorlovens § 24 er det beskrevet, at revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som den pågældende

opgave vedrører. Dette betyder, blandt andet, at revisor ikke må tage ledelsesmæssige beslutninger på vegne af

virksomheden. Det er virksomheden, som aflægger regnskabet og derfor har ansvaret for, at dette regnskab er

udarbejdet i overensstemmelse med gældende begrebsramme og at det samtidig giver et retvisende billede.

Hvis revisor har taget ledelsesmæssige beslutninger, vil der være risiko for efterfølgende selvrevision, som er en

af truslerne imod revisors uafhængighed i henhold til Revisorlovens § 24111.

Dette stiller naturligt en række begrænsninger i forhold til, hvilke handlemuligheder revisor har, for at mindske

eller afhjælpe de problemstillinger, som regnskabsaflæggerne oplever vedrørende goodwill og værdiansættelsen

af goodwill. Revisor har derfor ikke mulighed for at foretage opdelingen i CGU’er for virksomheden eller be-

stemme, hvilke oplysninger virksomheden medtager i årsrapporten om goodwill og den udførte nedskrivnings-

test. Herudover er det endvidere meget vigtigt, at revisor, i den løbende dialog med ledelsen og revisionsudvalg,

ikke advokerer for bestemte synspunkter, som senere skal underkastes revision. Dette betyder dog ikke, at revi-

sor ikke har mulighed for at indgå i drøftelser med ledelsen og, i et vist omfang, agere sparringspartner for denne.

111 Revisorlovens kapitel 4
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7.1.2 Revisors rolle i agent principal-teori

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant”, denne meget anvendte sætning fremgår af Revisorlovens § 16,

hvor det tillige er beskrevet, at revisor skal udvise god revisorskik igennem integritet, objektivitet, fortrolighed,

kompetencer og professionel adfærd. Det er især relevant, at revisor udfylder denne rolle, som offentlighedens

tillidsrepræsentant, ved revisionen af goodwill og værdiansættelsen af goodwill.

I relation til en nedskrivningstest af goodwill sidder den daglige ledelse, i form af direktionen, på alle oplysninger,

som øvrige interessenter, herunder virksomhedens aktionærer/ejere ikke nødvendigvis har til rådighed i samme

omfang. Yderligere er det den daglige ledelse, der udøver de regnskabsmæssige skøn, anlægger væsentlige for-

udsætninger, fastlægger budgetter og lignende, ligesom det er den daglige ledelse, som udarbejder den årlige

rapportering til omverdenen i form af årsrapporten. Dette giver sig udtryk ved, som ESMA og Finanstilsynet har

konstateret, at markedets værdiansættelse af virksomheder med store indregnede goodwill kan være lavere end

selskabernes indre værdi.

På baggrund af ovenstående, er det derfor revisors fornemmeste opgave, i henhold til agent/principal-teorien at

erklære sig om, hvorvidt ledelsens rapportering til virksomhedens ejere er retvisende, fuldstændig og opfylder

god regnskabsskik. Revisor skal bidrage til, at den asymmetriske tilgang til information for henholdsvis agent og

principal udlignes, således der er en sammenhæng imellem, hvilke oplysninger ledelsen har til rådighed og hvilke

oplysninger, som virksomhedens ejere har til rådighed.

Ovennævnte teori er central i tilknytning til, at det, igennem de foretagne analyser i denne afhandling, er kon-

stateret, at mange selskaber, og dermed den daglige ledelse, ikke efterlever oplysningskravene i IAS 36, selvom

årsrapporterne er reviderede uden forbehold eller supplerende oplysninger. Dette betyder, at den daglige le-

delse potentielt kan sidde med væsentlige informationer af betydning for værdiansættelsen af goodwill, som

ikke kommer virksomhedens ejere eller øvrige interessenter til kendskab. Det er derfor vigtigt, at revisor tager

denne rolle alvorligt, at revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant inden for gældende regler og

dermed sikrer, at regnskabsbrugerne modtager alle relevante og væsentlige oplysninger. Revisor arbejder for

offentligheden og ikke for den enkelte virksomhed.

I praksis er der konstateret situationer, hvor en virksomhedsledelse har valgt at undlade at videregive oplysninger

til aktionærerne, og øvrige interessenter, vedrørende væsentlige forudsætninger i en nedskrivningstest med

henvisning til, at oplysningerne enten ikke er egnede til offentliggørelse eller at der ikke foreligger praksis for
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offentliggørelse af sådanne oplysning. Efter Finanstilsynets kritik af Nykredit Realkredit A/S manglende oplysnin-

ger om væsentlige forudsætninger vedrørende nedskrivningstesten i årsrapporten skrev selskabet følgende i sit

svarbrev:

Et andet eksempel er Danske Bank A/S, som ligeledes har modtaget kritik for manglende oplysninger om væsent-

lige forudsætninger. I sit svarbrev til Finanstilsynet skriver Danske Bank A/S følgende:

Dette viser, at revisor opererer i et spændingsfelt imellem den daglige ledelse, aktionærer og den øvrige offent-

lighed. Den daglige ledelse sidder på vigtige oplysninger og foretager kritiske skøn og antagelser, som de ikke

altid ønsker at delagtiggøre virksomhedens interessenter i. Det er derfor helt afgørende, at revisor er sit ansvar

bevidst – og at revisor har fokus på, at denne er ansat til at varetage offentlighedens interesse, selvom revisor

samtidig skal bibeholde kundeforholdet.

7.1.3 Revisors specialisering og kendskab til virksomheden

I de internationale regnskabsstandarder ligger der, jævnfør afhandlingens teoriafsnit, en lang række krav til regn-

skabsaflæggerne om at de skal udøve mange virksomhedsspecifikke regnskabsmæssige skøn ved værdiansæt-

telsen af goodwill. Regnskabsaflæggerne skal, først og fremmest vurdere, hvilke helt konkrete nøgleforudsæt-

ninger, der har afgørende betydning for virksomhedens fremtidige pengestrømme. ISA 540 beskriver, at revisor

skal have kendskab til bestemmelserne i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, altså IAS 36 i dette

tilfælde, og revisor skal samtidig vurdere, om virksomheden overholder denne med hensyn til indregning og

måling samt oplysningerne, der skal gives i årsrapporten.

Det er en grundlæggende forudsætning, at revisor, for at kunne udføre en effektiv, målrettet og risikobaseret

revision, opnår et indgående kendskab til virksomheden, branchen og virksomhedens omgivelser. Dette krav er

endnu mere essentielt i relation til revision af goodwill, herunder værdiansættelsen heraf på baggrund af de

forhold, som er beskrevet i indledningen af dette afsnit. I en nedskrivningstest bør der indgå forudsætninger,

der er specifikke for virksomheden, men samtidig også antagelser om, hvordan samfundsøkonomien og den på-

gældende branche vil udvikle sig. Forudsætninger, som revisor skal vurdere og kunne udfordre.

”…testen (nedskrivningstesten, red.) er faktisk foretaget på baggrund af nogle meget detaljerede
forudsætninger, hvoraf nogle ikke er egnet til offentliggørelse”

”Der er ikke praksis for at oplyse om primære forudsætninger som eksempelvis rentemarginaler og
tabsprocenter”
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ISA 540, vedrørende revision af regnskabsmæssige skøn, som tidligere er gennemgået i afhandlingens teoriaf-

snit, anfører ligeledes en lang række krav til revisor, der gør det endnu mere afgørende, at revisor har et specia-

liseret kendskab til virksomheden og dens omgivelser. Revisor skal forstå virksomhedens metode til at udøve

regnskabsmæssige skøn og de underliggende forudsætninger, samt vurdere om disse er rimelige og konsistente

med tidligere år. Endvidere beskriver ISA 540 at revisor, for at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for

det regnskabsmæssige skøn kan vælge imellem fire forskellige handlinger. Ud fra de fire handlinger fremhæves:

1) At teste hvordan ledelsen har udført skønnet og de underliggende data. Dette omfatter ligeledes en test

af, om den anvendte målemetode er rimelig og om de forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund er

valide.

2) At udarbejde sit eget punktestimat for at teste ledelsens skøn

Begge disse handlinger kræver i særlig grad, at revisor har et indgående, specialiseret og detaljeret kendskab til

virksomhedens og dens omgivelser. Revisor har ikke mulighed for at teste ledelsens anvendte metoder og rime-

ligheden heraf, hvis ikke dette kendskab er opnået i tilstrækkelig grad. Visse brancher er endog særdeles kom-

plekse såsom eksempelvis den finansielle branche eller shippingbranchen, hvor det er altafgørende at have ind-

sigt i rateforventninger, udvikling i brændstofpriser og lignende. Herudover er det, i sagens natur, ikke muligt at

udarbejde et meningsfuldt punktestimat, hvis der er ikke et solidt fundament af viden til at udvikle dette på

grundlag af.

I afhandlingens analyseafsnit blev det identificeret, at de største danske virksomheder har særligt svært ved at

vurdere nøgleforudsætninger ved fastlæggelsen af fremtidige pengestrømme, oplyse om disse i et passende og

tilstrækkeligt omfang i årsrapporten, samt at foretage opdeling i CGU’er. Et indgående kendskab til virksomhe-

den og dens branche gør revisor i stand til at udfordre ledelsen på de anvendte nøgleforudsætninger; om disse

er korrekte og om forudsætningerne, der ligger til grund for at bestemme de fremtidige pengestrømme er valide

og fuldstændige. Endvidere giver det revisor mulighed for at vurdere, hvorvidt virksomheden har oplyst tilstræk-

keligt, passende og fuldstændigt om de skøn, antagelser og usikkerheder, der er forbundet med en nedskriv-

ningstest. Et godt eksempel, der illustrerer vigtigheden af, at revisor har et meget detaljeret og specialiseret

kendskab til branchen, hvori virksomheden opererer, fremgår af Finanstilsynets afgørelse vedrørende Tryg A/S’

behandling af goodwill i årsrapporten for 2014, der tidligere er refereret til i denne afhandling. I noten for ned-

skrivningstest af goodwill beskriver Tryg A/S, at de primære forudsætninger ved fastlæggelsen af fremtidige pen-

gestrømme til brug for nedskrivningstesten udgøres af tidligere erfaringer, forventet markedsudvikling, marke-

dets forventninger til koncernen samt forventninger til den generelle økonomiske vækst. Umiddelbart betragtet,



Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School

103

vil mange vurdere dette som værende primære forudsætninger for Tryg A/S, men ifølge Finanstilsynet er dette

dog ikke udtømmende for alle selskabets primære forudsætninger. Det er Finanstilsynets opfattelse, at også

combined ratio skal anses som en primær forudsætning. Combined ratio er et teknisk begreb inden for forsik-

ringsverdenen, som beskriver forholdet imellem præmieindtægter og udbetalte erstatninger og samtidig et be-

greb, de fleste revisorer ikke vil have kendskab til. Finansielle virksomheder er meget specielle, og revisorer skal

være certificerede for at erklære sig på disse, men eksemplet illustrerer vigtigheden af, at revisor har et tilstræk-

keligt branchekendskab ved enhver revision af goodwill og nedskrivningstest uanset branche. Uden et speciali-

seret kendskab vil revisor ikke have mulighed for at vurdere usikkerhederne, følsomhederne og forudsætnin-

gerne der ligger i forventningerne til de fremtidige pengestrømme og om disse er oplyst i et tilstrækkeligt og

fuldstændigt omfang i noterne til årsrapporten. Dermed vil revisor ikke være i stand til at udfylde rollen, som

offentlighedens tillidsrepræsentant på tilstrækkelig vis, eftersom disse usikkerheder og følsomheder især er vig-

tige for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger og vurderinger af regnskabet.

Dette kendskab er yderligere vigtigt i forbindelse med en vurdering af, om der er sket korrekt opdeling af CGU’er.

Opdelingen af CGU’er skal ske på baggrund af, hvad der giver forretningsmæssige mening i forhold til virksom-

heden, markedet og branchen. Revisor har, på grund af uafhængigbestemmelserne i revisorloven, ikke mulighed

for at foretage den faktiske opdeling i CGU’er. Kendskabet er fundamentalt for at kunne udføre revisionen heraf

herunder i forbindelse med test af CGU’er, samt som led i en udfordrende dialog med ledelsen omkring deres

opdeling. Endeligt kan revisor varetage en rolle som sparringspartner for selskabets ledelse i tilknytning til disse

centrale skøn.

Alt i alt er konklusionen, at det er nødvendigt, at revisor, i relation til revision af goodwill og nedskrivningstest,

er specialiseret i virksomheden og branchen. Dette er essentielt for at revisor kan leve op til kravene i ISA 540,

udfordre ledelsen på kompetent vis, have mulighed for at agere relevant sparringspartner samt vurdere om op-

lysningskravene om forudsætninger, usikkerheder og følsomhedsanalyser er tilstrækkelige, retvisende og fuld-

stændige, og igennem dette bidrage til en forøget værdi for regnskabsbrugerne.
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7.2 Key Audit Matters – en forbedret dialog med revisionsudvalg?

For årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes 15. december 2016, eller senere, er det, som nævnt tidligere, et

krav, at revisorerne for børsnoterede virksomheder skal beskrive centrale forhold ved revisionen i sin påtegning.

Goodwill og tilhørende nedskrivningstest vil, i mange tilfælde, være af væsentlig karakter for virksomhederne og

revisorerne på grund af subjektiviteten og den iboende kompleksitet i en nedskrivningstest, og derfor vil dette

være relevant at overveje i forbindelse med udvælgelsen af centrale forhold ved revisionen.

Dette nye krav til revisorerne har været genstand for megen debat, herunder hvilken betydning ISA 701 vil have

for den vigtige dialog imellem revisorerne og selskabernes revisionsudvalg. En af de mest fremsatte bekymringer,

vedrørende indførslen af Key Audit Matters er, at dette faktisk vil have en negativ effekt på dialogen, idet ledelse

og revisionsudvalg kan tænkes at være mindre ligefremme i diskussionerne med den uafhængige revisor end

tidligere for at undgå, at revisor oplyser omstændigheder, som tidligere har været underlagt fortrolighed. Endvi-

dere har det været diskuteret, om revisionsudvalgene vil være mere forbeholdene ved at give revisor alle nød-

vendige oplysninger i frygt for, at selv uvæsentlige forhold vil blive offentliggjort i revisionspåtegningen112. Dette

er naturligvis en stor trussel imod en værdiskabende regnskabsaflæggelse, eftersom denne dialog imellem le-

delse, revisionsudvalg og den uafhængige revisor er helt afgørende for at skabe en tilstrækkelig værdi over for

regnskabsbrugerne.

Fortalerne for denne nye standard har derimod argumenteret for, at implementeringen af ISA 701 vil føre til en

øget professionel skepsis på væsentlige regnskabsposter, en stærkere bemanding på revisionsteams for at sikre,

at kravene overholdes og herudover, at revisor vil anvende forholdsvist mere af sin tid på at diskutere centrale

forhold ved revisionen med ledelse og revisionsudvalg113.

De første praktiske erfaringer fra Storbritannien, som allerede har indført Key Audit Matters, er dog, at kravene

til revisor, om at kommunikere centrale forhold ved revisionen, har resulteret i en stærkere interaktion med

revisionsudvalgene, ligesom det styrker og skærper såvel ledelsens som revisionsudvalgenes opmærksomhed på

forholdene, som revisor påtænker at oplyse i revisionspåtegningen114. Det er beskrevet i de foregående teoriaf-

snit, at revisors udvælgelse af centrale forhold skal ske på baggrund af de drøftelser, der har været med den

øverste ledelse og revisionsudvalg i løbet af året. Revisionsudvalgene skal derfor allerede tidligt i processen,

112 Lauren C. Reid m.fl., Impact of auditor and audit committee report changes on audit quality and cost; Evidence from United Kingdom, s. 11 og 12
113 Lauren C. Reid m.fl., Impact of auditor and audit committee report changes on audit quality and cost; Evidence from United Kingdom, s. 10, 11, 12, 13
114 Lauren C. Reid m.fl., Impact of auditor and audit committee report changes on audit quality and cost; Evidence from United Kingdom, s. 10, 11, 12, 13
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gerne allerede i planlægningsfasen, inddrages i revisors overvejelser. Disse drøftelser skal herefter pågå løbende

igennem hele revisionsprocessen, sådan der ikke kommer overraskelser for hverken ledelse eller revisionsudvalg.

Herudover giver denne løbende drøftelse, omkring centrale forhold ved revisionen, regnskabsaflæggerne en unik

mulighed for at give mere detaljerede og specifikke oplysninger om de forhold som revisor forventer at oplyse i

sin revisionspåtegning og dermed, på denne måde, præge hvordan forholdene præsenteres over for regnskabs-

brugerne.

7.2.1 Særligt omkring manglende oplysningskrav

En af de største udfordringer for regnskabsaflæggerne er, at følge oplysningskravene i IAS 36 og at finde den

rette balance for åbenhed og at undgå at give oplysninger, der kan være til skade for virksomheden i et konkur-

rencemæssigt perspektiv. Dette er et område, hvor der bør være en meget tæt dialog imellem regnskabsaflæg-

gerne og revisorerne, idet regnskabsaflæggerne kan have en naturlig interesse i, ikke at give for mange konkur-

rencefølsomme oplysninger i noten for nedskrivningstest, imens revisor skal sikre, at kravene i IAS 36 efterleves

sådan regnskabsbrugerne modtager tilstrækkelige oplysninger.

En af hensigterne med indførslen af Key Audit Matters er en øget gennemsigtighed, hvorfor det netop, som

nævnt tidligere, vil være meget relevant for revisor at overveje beskrivelse af goodwill og nedskrivningstest i

revisionspåtegningen. Baggrunden herfor er, at dette, i særligt grad, er forbundet med skøn. Disse skøn er ofte

udarbejdet på grundlag af interne datakilder, som regnskabsbrugerne ikke umiddelbart har tilgang til.

De børsnoterede danske virksomheder, med regnskabsår, som følger kalenderåret, begynder omkring somme-

ren at arbejde på årsrapporten og skabelonen hertil, hvorfor der allerede på dette tidspunkt vil være mulighed

for at indlede drøftelser imellem revisionsudvalg og revisor omkring oplysningskravene og hvordan balancen

findes imellem åbenhed på den ene side og ønsket om ikke at give konkurrenterne unødige virksomhedsspeci-

fikke oplysninger på den anden side.
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På baggrund af ovenstående anbefales følgende af afhandlingens forfattere:

Erfaringerne fra Storbritannien viser, som nævnt, at implementeringen af Key Audit Matters har haft en positiv

effekt på dialogen imellem revisor og revisionsudvalg, hvorfor det er vurderingen, at revisor, i denne forbindelse,

kan spille en rolle i forhold til at forbedre oplysningerne i regnskaberne vedrørende nedskrivningstest. Herudover

kan revisor, igennem drøftelser omkring Key Audit Matters, agere sparringspartner for revisionsudvalget i for-

bindelse med at finde den rette balance imellem åbenhed og ønsket om ikke at offentliggøre for mange konkur-

rencefølsomme oplysninger, der kan være til skade for virksomheden.

Ovenstående er drøftet med Lars Engelund, fra PwCs faglige afdeling. Det er hans forventning, at Key Audit Mat-

ters, også i Danmark, vil medføre en forbedret dialog med revisionsudvalgene. Han oplyser endvidere, at dialo-

gen med revisionsudvalgene generelt bør forbedres i dansk sammenhæng, idet denne dialog med revisor ikke er

udviklet og moden på samme måde som eksempelvis i England115.

For, at denne dialog imellem revisor og revisionsudvalg skal blive givtig, således det afspejles i en mere værdi-

skabende regnskabsaflæggelse, kræver det dog ikke kun, at revisor bliver bedre til at indgå i en sådan dialog. For

115 Interview med Lars Engelund, bilag 3

”Revisor bør på et tidligt tidspunkt i revisionsprocessen, såsom i planlægningsfasen, og herefter løbende,

inddrage revisionsudvalget i drøftelserne omkring oplysningskravene efter IFRS og på denne måde adressere

de udfordringer, som regnskabsaflæggerne selv erkender der eksisterer samt de mangler, der er konstateret

i regnskabsaflæggelsen for 2015. Det er vigtigt at understrege, at revisor ikke må tage ledelsesmæssige be-

slutninger. Det er selskabet, som aflægger regnskabet og derfor bestemmer hvilke oplysninger, der skal

fremgå i årsrapporten. Revisor har dog mulighed for, igennem tætte og løbende diskussioner/drøftelser, at

rette revisionsudvalgets fokus imod de centrale forhold, som revisor påtænker at oplyse i sin revisionspåteg-

ning vedrørende nedskrivningstest. Dette giver revisionsudvalget mulighed for at vurdere, om oplysningerne

i regnskabet tilstrækkeligt præcist beskriver de forhold som revisor vil omtale i sin påtegning. Herudover vil

det give regnskabsaflæggerne mulighed for at offentliggøre yderligere oplysninger, som rækker ud over kra-

vene i IFRS for at sikre, at regnskabsbrugerne til fulde forstår de centrale forhold, som er identificeret af revi-

sor og betydningen heraf. Endeligt kan implementeringen af kravet om kommunikation af centrale forhold

ved revisionen, have den positive effektivt, at virksomheden kan tage teten i forhold til, hvordan oplysnin-

gerne om centrale forhold skal fremgå af årsrapporten – og at revisor derfor ikke alene får ”taletid”.
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at revisor kan øge sin værdi som offentlighedens tillidsrepræsentant, er det nødvendigt, at selskaberne har nogle

kompetente revisionsudvalg, der har fagligheden på plads. Revisorlovens § 31 stiller krav til, at mindst ét af med-

lemmerne i et revisionsudvalg skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabs-

væsen eller revision. En undersøgelse af de danske revisionsudvalg, som er foretaget af Finn L. Meyer og Thomas

Bruun Kofoed, EY viser dog, at ud af samlet 40 medlemmer af revisionsudvalg i C20-selskaber har kun 2 en god-

kendelse til at foretage revision imens 8 har ledelsesansvar for aflæggelse årsregnskaber (som økonomidirektør

eller lignende). Herudover har 11 erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg og 18 har ”anden erfaring med

overvågning af regnskabsaflæggelse”116. Dette viser, at der kan eksistere udfordringer for revisorerne i forhold

til at kunne indgå i en tilstrækkelig faglig dialog med revisionsudvalgene i danske børsnoterede virksomheder.

7.3 Key Audit Matters – en øget informationsværdi?

I foregående afsnit blev det konstateret, at revisor igennem Key Audit Matters, og en heraf forbedret dialog med

regnskabsaflæggerne kan henlede revisionsudvalget fokus på centrale forhold og manglende oplysninger om-

kring nedskrivningstest. På denne måde har revisor mulighed for, at agere sparringspartner i relation til at finde

den rette balance med hensyn til åbenhed og samtidig animere selskabets ledelse til at give endnu mere detal-

jerede oplysninger, ud over minimumskravene i henhold til IFRS, i årsrapporten om de forhold, som revisor vil

beskrive i sin påtegning. Revisor kan dermed, indirekte, spille en rolle i en forbedret og mere værdiskabende

regnskabsaflæggelse fra virksomhedernes side.

Dette afsnit vil undersøge hvorvidt revisor også direkte, igennem sine beskrivelser af centrale forhold i påtegnin-

gen, kan give regnskabsbrugerne bedre, flere og mere nyttige informationer, som formindsker den konstaterede

diskrepans imellem markedets og virksomhedernes værdiansættelse af goodwill.

116 Karnov Group; Revision & Regnskabsvæsen; nr.10 2015
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I marts 2015 blev der offentliggjort en rapport fra FRC117 (Financial Reporting Council) under navnet ”Extended

auditor’s report – A review of experience in the first year”. Denne rapport analyserer de første erfaringer omkring

revisors udvidede rapportering i Storbritannien. Rapporten har bearbejdet 153 nye revisionspåtegninger. I disse

påtegninger har revisor i alt beskrevet 650 risici og centrale forhold. Emnerne som er beskrevet fordeler sig så-

ledes:

118

Denne statistik viser, at nedskrivning af goodwill har megen fokus for revisorerne og at dette forhold derfor ofte

beskrives i den udvidede revisionspåtegning. Dette er et resultat af, at det er et område, hvor der foregår drøf-

telser imellem revisor og ledelse, at der er mange skøn foretaget på grundlag af data som virksomhederne egen-

hændigt udvælger og har adgang til. Regnskabsbrugerne har derfor har et særligt behov for informationerne om

disse skøn.

117 Financial Reporting Council, uafhængig britisk regulator, der skal fremme høj kvalitet i rapportering
118 https://frc.org.uk/Extended-auditors-reports.pdf - side 18
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Et af de gode eksempler fra Storbritannien, på revisors udvidede rapportering, fremgår af årsrapporten for TUI

Travel PLC. Netop dette eksempel er medtaget, da den blev drøftet under interview med Lars Engelund, som er

partner i PwCs faglige afdeling i Danmark. I nedenstående uddrag fra revisionspåtegningen for 2014 vedrørende

nedskrivning af goodwill fremgår det, hvordan revisorerne har forholdt sig til værdiansættelse af goodwill i deres

revision. Rapporten begynder med en omhyggelig beskrivelse af de usikkerheder og skøn for den enkelte CGU,

der er forbundet med værdiansættelsen af goodwill.

119

Som det fremgår af revisionspåtegningen, oplyser revisor, om de nøgleforudsætninger, der ligger til grund for

værdiansættelsen. Blandt andet nævnes det, at der skal ske en succesfuld turnaround i divisionen ”Specialist &

Actitivty” for, at selskabet kan leve op til vækstraterne i forretningsplanen og hvis det ikke lykkes vil der være

risiko for nedskrivning af den goodwill, som er relateret til forretningsaktiviteten. Herudover beskrives øvrige

nøgleforudsætninger vedrørende værdiansættelsen af goodwill, der er knyttet til øvrige CGU’er. Efter beskrivel-

sen af usikkerhederne og nøgleforudsætningerne har revisor forfattet et afsnit, der oplyser hvordan revisionen

har været udført – og særligt hvordan revisionen har udfordret ledelsen på føromtalte nøgleforudsætninger.

119 TUI Travel PLC. Annual report 2013/14, s. 105
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Efter forfatternes vurdering giver denne revisionspåtegning regnskabsbrugerne værdi på to måder:

1) Revisionspåtegningen beskrives det udførligt, hvilke nøgleforudsætninger og usikkerheder, der er for-

bundet med værdiansættelsen af goodwill. Dette giver regnskabsbruger en forbedret mulighed for at

vurdere disse forudsætninger og på denne baggrund erklære sig enige eller uenige med ledelsen heri. På

denne måde får regnskabsbrugerne et meget bedre indblik i regnskabet og regnskabsaflæggelsen bliver

derfor mere gennemsigtig. Dette er i overensstemmelse med en af målsætningerne ved ISA 701, der

anfører at kommunikation af centrale forhold kan hjælpe tiltænke brugere med at skabe indsigt i områ-

der i årsrapporten, der er underligt væsentlige ledelsesvurderinger.

2) Det bliver synliggjort over for regnskabsbrugerne, at revisor har haft et særskilt fokus på værdiansættel-

sen af goodwill, hvilket kan være værdiskabende i sig selv. Ydermere vil kravet om, at revisor forholdsvist

specifikt skal beskrive sine handlinger, sandsynligvis medføre en forhøjet revisionskvalitet. Arten og om-

fanget af revisionshandlingerne vil ikke ændre sig væsentligt, men denne nye afrapportering vil medføre,

at revisor skal gå et skridt tilbage og spørge sig selv, hvorvidt de forudsætninger og antagelser, der be-

skrives i revisionspåtegningen er i overensstemmelse med de forudsætninger og antagelser, som virk-

somheden har oplyst i årsrapporten. Herudover vil kravet betyde, at revisor må overveje om revisions-

handlingerne og om det indhentede revisionsbevis er konsistent med de oplysninger, der tildeles regn-

skabsbrugerne i revisionspåtegningen.

Den kommende revisionspåtegning giver revisor mulighed for indirekte - igennem tæt og forbedret løbende

dialog med ledelse og revisionsudvalg - at påvirke virksomhedernes regnskabsaflæggelse og informationsværdi i

årsrapporten. Samtidig vil den nye revisionspåtegning åbne for et vist spillerum til, at revisor kan oplyse om de

væsentligste forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for værdiansættelsen af goodwill.

Den største udfordring for revisor bliver dog, at revisor ikke må indtage en ledelsesrolle og at ansvarsfordelingen

imellem revisor og ledelsen ikke må forveksles. Det er selskabets ledelse, der har ansvaret for regnskabsaflæg-

gelsen og derfor skal revisors beskrivelser i påtegningen ikke betragtes som en erstatning for virksomhedernes

oplysninger vedrørende nedskrivningstest. Det skal derfor ikke blot være en gengivelse af virksomhedernes op-

lysninger i årsrapporten og Key Audit Matters kan ikke bruges til at udfylde hullet i forhold til eventuelle mang-

lende oplysninger i årsrapporten. Revisor skal, som hidtil, vurdere nøjagtigheden og tilstrækkeligheden af præ-

sentationen og oplysninger i årsrapporten ved konklusionen på årsrapporten. Et centralt forhold ved revisionen

kan derfor ikke erstatte et revisionsforbehold efter ISA 705 om manglende oplysninger i årsrapporten.
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7.4 Delkonklusion

Revisorloven stiller krav til revisors uafhængighed, hvorfor revisor ikke kan tage ledelsesmæssige beslutninger

på vegne af virksomheden. Dette begrænser revisor i sine handlemuligheder, idet revisor således ikke kan be-

stemme hvilke oplysninger virksomheden giver i årsrapporten eller hvordan den konkrete opdeling af CGU’er

sker. Dette er beslutninger, der skal varetages af virksomhedens ledelse.

Dette betyder dog ikke, at revisor ikke har muligheder for, igennem sine handlinger, at mindske regnskabsaflæg-

gernes udfordring ved behandling af goodwill og derigennem skabe en forøget værdi for regnskabsbrugerne.

Det er helt afgørende, at revisor er tilstrækkeligt specialiseret i virksomheden, og ikke mindst branchen, sådan

at ledelsen kan blive udfordret på sine forudsætninger, skøn og antagelser. Derudover vil denne specialisering

medføre, at revisor har mulighed for at vurdere om oplysningerne om forudsætninger og usikkerheder er til-

trækkelige og fuldstændige.

En analyse af implementeringen af de nye krav til revisors udvidede rapportering viser, at denne giver mulighed

for en øget dialog med selskabernes revisionsudvalg. Igennem denne dialog kan revisor henlede ledelsens og

revisionsudvalgets fokus på de forhold, som revisor ønsker at oplyse i sin påtegning – og derigennem animere

ledelsen, til at give yderligere og mere detaljerede oplysninger i årsrapporten.

Endeligt har de første erfaringer fra revisionspåtegninger fra Storbritannien vist, at revisor, i denne, har mulighed

for at oplyse om de væsentlige forudsætninger, som ledelsen har indlagt i nedskrivningstesten af goodwill. End-

videre giver dette revisor mulighed for at omtale nogle af de største usikkerheder og derigennem skabe en for-

øget indsigt for regnskabsbrugerne, hvilket er i overensstemmelse med målsætningerne i ISA 701.
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8 Konklusion og perspektivering

8.1 Konklusion

Offentlige regnskabskontrollanter, herunder ESMA, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, har i de seneste år haft

et markant fokus på virksomhedernes nedskrivningstest af goodwill og tilhørende oplysningskrav. Dette skyldes,

at regnskabskontrollanterne har konstateret, at egenkapitalen, i mange virksomheder med store indregnede

goodwill overstiger markedsværdien af virksomheden. Dette kan tyde på, at der eksisterer en forskel på den

information som virksomhederne henholdsvis markedet har til rådighed.

Gennemgangen af de relevante regnskabsstandarder vedrørende goodwill og værdiforringelse heraf, IFRS 3, virk-

somhedssammenslutninger og IAS 36, værdiforringelse af aktiver har vist, at ledelsen skal foretage en lang række

beregninger, der ligger uden for den normale drift. Endvidere skal ledelsen anvende meget virksomhedsspeci-

fikke forudsætninger, vurderinger og skøn, som er altafgørende for resultatet af den udførte test. Dette er også

forklaringen på, at IAS 36 stiller en lang række oplysningskrav til virksomhederne, hvor igennem regnskabsbru-

gerne skal opnå indsigt i de skøn og forudsætninger, der er foretaget af ledelsen.

På baggrund af teoriafsnit, og efterfølgende analyse, er det afhandlingens konklusion, at de forhold som regn-

skabsaflæggerne har særligt vanskeligt ved i forbindelse med behandling af goodwill i årsrapporten og nedskriv-

ningstest heraf er følgende:

1) Fastlæggelse af CGU’er – hvor mange CGU’er og hvordan skal opdelingen heraf ske?

2) At opfylde samtlige oplysningskrav i IAS 36, da disse er omfattende og, at det samtidig kræves, at

regnskabsaflægger skal give meget virksomhedsspecifikke oplysninger, som kan være konkurrence-

følsomme.

Afhandlingens analyser giver ikke noget entydigt svar på, hvad revisor kan gøre for at afhjælpe virksomhedernes

vanskelligheder ved fastlæggelse CGU’er. Det må konkluderes, at dét at fastlægge CGU’er natuligt blot er van-

skeligt på grund af de mange skøn og forudsætninger. Der forefindes ikke noget definitivt svar på hvordan en

sådan opdeling skal ske. Dette står i nogen omfang i kontrast til IAS 36 oplysningskrav, hvor der er en form for

checkliste, der kan sættes flueben ved. Revisor må dog fortsat foretage sin revision i overensstemmelse med

ISA’erne og revisorloven, og derigennem udvise den fornødne professionelle adfærd.
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Undersøgelser, som er udført af ESMA, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, hvor fokus har været på virksomhe-

dernes behandling af goodwill og tilhørende oplysninger, i relation til nedskrivning heraf, har vist, at mange virk-

somheder ikke til fulde lever op til de omfattende oplysningskrav som IAS 36 foreskriver. I ESMAs undersøgelse

er hovedkonklusionen, at de fleste virksomheder giver meget generiske oplysninger om nedskrivningstest, der

formentligt kan anvendes af enhver virksomhed. Endvidere konstaterede ESMA, at 70 % af virksomhederne ikke,

i et tilstrækkeligt omfang, har beskrevet væsentlige forudsætninger, der er anvendt i nedskrivningstesten. Tilsva-

rende har 50 % af virksomhederne ikke beskrevet følsomheden i beregningerne og dermed værdiansættelsen af

goodwill. Disse konklusioner fra ESMA er i overensstemmelse med konklusionerne, som Finanstilsynet har draget

på baggrund af deres særskilte temaundersøgelse om goodwill. Det er Finanstilsynets overordnede vurdering, at

finansielle virksomheders oplysninger om goodwill direkte er manglende eller ikke beskrevet i et tilstrækkeligt

omfang. Den føromtalte temaundersøgelse har resulteret i fire konkrete afgørelser, hvori Finanstilsynet har ud-

talt kritik af måden, hvorpå Danske Bank A/S, Tryg A/S, Nykredit A/S og Topdanmark A/S har behandlet goodwill

og nedskrivningstest i årsrapporterne for 2014. I de fire afgørelser er der omtalt i alt 16 kritikpunkter, hvoraf 14

vedrører manglende oplysninger om de udarbejdede nedskrivningstests af goodwill, imens kun 2 direkte omfat-

ter indregningen og målingen af goodwill. Finanstilsynets kritikpunkter er gennemgående for alle fire afgørelser,

og omhandler hovedsageligt:

 Manglende oplysning om goodwill allokeret til de enkelte CGU’er.

 Manglende oplysninger om primære forudsætninger (nøgleforudsætninger).

 Manglende oplysninger om den anvendte metode til at opgøre værdien, der er tildelt de primære forud-

sætninger.

Årsagen til de manglende oplysninger er todelt. Kravene i henhold til IAS 36 er meget omfattende imens en

anden årsag er, at virksomhederne ikke ønsker at give unødvendigt virksomhedsspecifikke oplysninger, som kan

være til skade for virksomheden i et konkurrencehensyn. Dette understøttes af svarene som Nykredit Realkredit

A/S og Danske Bank A/S har afgivet til Finanstilsynet, vedrørende de manglende oplysninger. Nykredit Realkredit

A/S oplyser i sit svarbrev til Finanstilsynet, at de krævede oplysninger ikke er egnede til offentliggørelse, imens

Danske Bank A/S svarer, at der ikke er praksis, i blandt store nordiske og europæiske banker, for at offentliggøre

primære forudsætninger såsom rentemarginaler og tabsprocenter.
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Herudover viser resultater fra uddelingen af Årsrapportprisen for 2015, hvor der var et særskilt fokus på ned-

skrivningstest, samme tendens. I debatten ved Årsrapportprisen pågik der en drøftelse af, at det svære for regn-

skabsaflæggerne, i relation til overholdelse af præsentations- og oplysningskrav, er at finde den rette balance for

åbenhed.

Resultatet af afstemningen, der blev foretaget i blandt deltagerne, viser at ”vurdering af nøgleforudsætninger”

og at ”definere CGU’er” opleves som de mest vanskelige forhold ved gennemførslen af en nedskrivningstest.

Modsat vurderes ”fastlæggelse af nedskrivningsbehov” og ”diskussioner med revisor” som de mindst vanskelige

af de udvalgte svarmuligheder.

Endeligt påviser gennemgangen af et udsnit af C20-selskabernes noter, vedrørende goodwill og tilhørende ned-

skrivningstest, at der er rum for forbedringer og at der foreligger varierende kvalitet i omfanget og detaljerings-

graden heraf. De manglende oplysninger omhandler især beskrivelser af nøgleforudsætninger, brug af virksom-

hedsspecifikke data samt oplysninger om følsomheden af beregningen af kapitalværdien af goodwill. Det be-

mærkes dog, at de mest detaljerede oplysninger, trods alt, indgik i de årsrapporter, hvori der var konstateret et

nedskrivningsbehov eller hvor nedskrivningstesten har udvist en høj grad af følsomhed. Det er forfatternes op-

fattelse, at disse mangler skyldes at regnskabsaflæggerne i visse situationer ikke ønsker at give følsomme oplys-

ninger samtidig med, at IAS 36 ikke i tilstrækkelig grad indeholder specificerede krav og vejledninger om især

følsomhed.

Det har herefter været opgavens formål at analysere, hvilke handlinger revisor konkret kan udføre for at afhjælpe

disse ovennævnte udfordringer, som regnskabsaflæggerne står overfor ved behandling af goodwill i årsrappor-

ten samt herigennem at skabe en forøget værdi for regnskabsbrugerne.

Revisorloven kræver, at revisor er uafhængig af virksomheden, som opgaven vedrører. Dette medfører en række

begrænsninger i hvilken rolle revisor kan indtage i virksomhedernes regnskabsaflæggelse. Det er ledelsen, der

bærer ansvaret for at aflægge et regnskab, som er i overensstemmelse med gældende begrebsramme. Revisor

har derfor ikke mulighed for at tage ledelsesmæssige beslutninger, eller bestemme hvilke oplysninger virksom-

heden giver i regnskabet eller hvordan opdelingen af CGU’er skal ske. Dette er en opgave, der skal varetages af

virksomheden og dens ledelse.

Begrænsningen i revisors muligheder medfører dog ikke, at revisor ikke, inden for gældende og kommende lov-

givning, kan bidrage til at afhjælpe eller mindske de identificerede problemstillinger og derigennem skabe større

værdi for regnskabsbrugerne. Analysen har påvist, at revisor har følgende handlemuligheder:
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Revisors specialisering: Revisor kan, via en øget specialisering, bidrage til en forbedring i virksomhedernes regn-

skabsaflæggelse. I de, af virksomhederne, udførte nedskrivningstest, indgår der ofte meget specifikke data, an-

tagelser og forudsætninger for selskabet, branchen og verdensøkonomien. For at revisor kan udfordre ledelsen

på disse data, antagelser og forudsætninger er det derfor afgørende, at revisor har et indgående kendskab til

virksomheden og branchen. En tilstrækkelig specialisering giver revisor mulighed for at teste de underliggende

data og den anvendte målemetode på tilstrækkelig kompetent vis, som foreskrevet i ISA 540, ligesom revisor vil

være i stand til at udarbejde sit eget punktestimat. Endeligt medfører denne specialisering, og branchekendskab,

at revisor har et solidt grundlag for at vurdere nøgleforudsætninger, eventuelle usikkerheder herved, og at vur-

dere om disse er tilstrækkeligt, passende og fuldstændigt oplyst i virksomhedernes årsrapport. Det sidstnævnte

er helt centrealt for at sikre værdi over for regnskabsbrugerne.

Det er derfor relevant at overveje, hvorvidt kravet om certificeringer af revisorer, skal gælde for andre brancher

end den finansielle branche.

Øget dialog med revisionsudvalg: I Danmark er revisors dialog med bestyrelserne og revisionsudvalg ikke udvik-

let og moden, som tilfældet er i England. Denne dialog kan forbedres ved, at revisor, for regnskabsår der afsluttes

15. december 2016, skal rapportere om centrale forhold ved revisionen i sin påtegning, de såkaldte Key Audit

Matters. Erfaringer fra netop England viser, at implementeringen af revisors udvidede rapportering, har haft en

positiv effekt på dialogen imellem revisor og revisionsudvalg, og at revisor igennem dette kan animere ledelsen

til at give tilstrækkelige og passende oplysninger i årsrapporten. Revisors rapportering af centrale forhold i sin

påtegning medfører, at ledelse og revisionsudvalg har et forhøjet og skærpet fokus på disse forhold. Revisor skal,

allerede tidligt i revisionsprocessen, inddrage revisionsudvalget i sine overvejelser omkring hvilke centrale for-

hold, som revisor påtænker at rapportere. Dette giver regnskabsaflæggerne en unik mulighed for, at give mere

detaljerede og specifikke oplysninger, om de forhold, som revisor vil oplyse i sin revisionspåtegning. Goodwill,

og værdiansættelsen heraf, vil ofte være af en så væsentlig karakter, at revisor bør overveje at beskrive dette i

sin påtegning. Revisor skal derfor, allerede i planlægningsfasen, og løbende igennem revisionen, inddrage revisi-

onsudvalget i drøftelser omkring oplysningskravene i henhold til IFRS og agere sparring i ledelsens søgen efter

den rette balance imellem åbenhed og tilbageholdelse af konkurrencefølsomme oplysninger.

Forbedret rapportering: Revisor kan skabe en øget værdi for regnskabsbrugerne igennem en forbedret rappor-

tering. Den kommende implementering af ISA 701, hvorefter revisor skal rapportere centrale forhold ved revision

i sin revisionspåtegning, kan bidrage til dette. I Storbritannien, som allerede har indført dette krav om rapporte-

ring af Key Audit Matters, har vist at dette giver revisor mulighed for, i sin påtegning, at gengive nogle af de
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nøgleforudsætninger, som ledelsen har lagt til grund i værdiansættelsen af goodwill. I revisionspåtegningen for

TUI Travel PLC, beskriver revisor de nøgleforudsætninger og usikkerheder, der er forbundet med værdiansættel-

sen af goodwill. Revisor nævner, blandt andet, at der skal ske en succesfuld turnaround i en af selskabets divisi-

oner for at selskabet kan leve op til vækstraterne i forretningsplanen og hvis ikke dette lykkes, vil der være en

risiko for nedskrivning af den goodwill, der er allokeret til divisionen. Dette giver regnskabsbrugerne et forbedret

grundlag, at vurdere disse forudsætninger på. Endvidere synliggør denne rapportering, over for regnskabsbru-

gerne, at revisor har forholdt sig til disse forhold i løbet af sin revision, hvilket i sig selv kan være værdiskabende.

Det er dog vigtigt at understrege, at revisor ikke er ansvarlig for regnskabsaflæggelsen og at revisor derfor ikke

kan tage ledelsesmæssige beslutninger på vegne af virksomheden. Dette betyder også, at revisor ikke har mulig-

hed for, i sin dialog med revisionsudvalget, at advokere for, at der skal gives bestemte oplysninger i årsrapporten.

Herudover må revisors rapportering af centrale forhold ved revisionen ikke betragtes som en erstatning for virk-

somhedens oplysninger om nedskrivningstest.
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8.2 Perspektivering

En statsautoriseret revisor har, når denne går ud af Børsens døre i København, med eksamensbeviset i hånden,

typisk været igennem et uddannelsesforløb, der er påbegyndt på HD/HA. Det næste skridt vil herefter være en

kandidatgrad i revision og regnskabsvæsen, Cand.merc.aud, som slutteligt efterfølges af et toårigt forløb på FSRs,

SR-akademi. Fælles for disse uddannelser er, at de er meget brede og omfangsrige. Kandidaterne bliver undervist

i alt fra regnskabsvæsen, revision, skatteret og selskabsret, til momsret og erhvervsret. På intet tidspunkt bliver

revisoren decideret specialiseret inden for et givent emne, som man kender det fra eksempelvis læge- eller ad-

vokatuddannelsen. Selv ved den ultimative eksamen, eksamen til statsautoriseret revisor, er pensum enormt

stort og kandidaten kan i forbindelse med såvel den mundtlige som den skriftlige eksamen risikere at blive eksa-

mineret i en lang række meget forskelligartede emner. Dette betyder, at en revisor, som til dagligt, udelukkende

beskæftiger sig med revision af store børsnoterede kunder, der aflægger regnskab efter IFRS, kan trække et emne

om eksempelvis en virksomhedsomdannelse eller et emne vedrørende VSO. Emner som den pågældende kandi-

dat aldrig kommer til at arbejde med i praksis.

Resultatet af dette er, at revisoruddannelsen i høj grad uddanner generalister og ikke specialister. Det er derfor

påkrævet, at revisor opnår denne specialisering igennem det praktiske arbejde i de enkelte revisionshuse.

Dette kan især være en trussel i forhold til kvaliteten af revisionen af værdiansættelse af goodwill. Som nævnt i

afhandlingen, vil en nedskrivningstest af goodwill indeholde mange forudsætninger, antagelser og skøn, som er

specifikke for virksomheden og branchen. Det er derfor altafgørende, at revisor har et indgående indblik i disse

forhold, hvilket problematiseres ved, at uddannelsessystemet i revisorbranchen har fokus på at forme generali-

ster.

På denne baggrund kan det være en idé at overveje at gentænke, måden hvorpå revisoruddannelsen er tilrette-

lagt for i højere grad at have fokus på, og fremme, specialistviden i et eller andet omfang. En anden mulighed er,

at der udvælges et større antal brancher, ud over den finansielle, hvor revisor skal opnå en certificering for at

kunne underskrive revisionspåtegningen.

Det store spørgsmål er derfor, om der vitterligt er behov for, at revisor ved lidt om alt?
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10 Bilag

10.1 Interview med Erhvervsstyrelsen d. 15. marts 2016

Deltagere
Studerende:
Christian Haugaard

Erhvervsstyrelsen:
Specialkonsulent Jesper Jespersen
Ansvarlig for: Regnskabskontrol og til dels revisorkontrol

Specialkonsulent Betinna Østermark
Ansvarlig for: Regnskabskontrol

1) Hvad er baggrunden for, at Erhvervsstyrelsen og ESMA, har haft et stigende fokus på goodwill i undersøgelserne
for 2014 og 15?

Historik/erfaringer?
Finanskrisen

Finanskrisen fører til lav vækst i mange lande, der kan påvirke goodwill. Formentlig samme grund for ESMA.
ESMA modtager input fra ERST og pendant i EU, som danner grundlag for deres fokus og planlægning af kontrol-
ler.

Større opmærksomhed, usikkert om det er blevet et større problem end tidligere.

Større opmærksomhed kan give flere ”findings” som følge af en dybere gennemgang.

Der ses hovedsageligt på et helhedsbillede.

Når ESMA har det i fokus, skal rapportering og indsats styrkes herfor. Dette kan give flere forhold, da det også
indgår i rapportering til ESMA.

2) Hvad er jeres overordnede konklusion på undersøgelserne - hvor sker der typisk fejl og er fejlene, efter jeres
opfattelse, af alvorlig karakter?

s. 19 julebrev.

Fejl er hovedsageligt ifm oplysninger om diskonteringsfaktor efter skat (skal oplyses før skat, red)

Udgangspunktet er i det der kan konstateres i årsraporten. Normalt ses der ikke på selve nedskrivningstesten. Kun
hvis der er særlige forhold der giver mistanke – meget lav diskonteringsfaktor ift branchen eksempelvis. Kan være
der graves dybere ud fra oplysninger der gives, efter manglende oplysninger er konstateret. Finanstilsynet går
mere i dybden med selve grundlaget. Ellers vil eksterne specialister normalt engageres.

Ikke særlig alvorlige fejl. Normalt tilstrækkeligt at indarbejde kommentarer fremadrettet. Konkret vurdering
hvilke forhold der tages.

Hvis der ses, at oplysninger mangler – kan der gives oplysninger fremadrettet som påbud. Kan være at der kommer
ny rapport i mellemtiden, dette vil give et mildere indtryk. Igen en del af et større billede hvor alvorlig den samlede
rapportering er. Fra den 1.1. 2016 skal alle rapporteringer offentliggøres.
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3) Vurdering af fejlene - er det enkeltstående tilfælde eller er de af generel karakter, herunder om der er forskelle
på fejl der konstateres i små virksomheder (regnskabsklasse B) og store virksomheder (regnskabsklasse c og d)

Hovedsageligt som følge af Generiske afsnit eller mangelfulde afsnit – der henvises til julebrev side 19

Kræver at goodwill udgør en stor del af balancen – væsentlighed. Der sker kun kontrol af ca. 20% af børsnoterede
virksomheder.

Særlige forhold om goodwill da det ofte kræver særlig tilpasning til den enkelte virksomhed, hvorfor generiske
oplysninger er et problem. Balancegang med oplysninger og følsomhed for virksomheden. Kan ikke kræve mere
oplyst end hvad standarden foreskriver.

4) Jeres vurdering af regnskabsstandarderne - såvel ÅRL som IFRS i relation til goodwill og impairment heraf. Er
de gode nok - og giver de regnskabsaflæggeren tilstrækkelig vejledning?

Vil ikke blive drøftet indgående

Input gives via ESMA, der samlet rapporterer videre hvis der opleves uhensigtsmæssigheder.

5) En overordnet drøftelse af betydning for regnskabsbruger af korrekt værdiansættelse af goodwill - har det be-
tydning eller er det "blot" af regnskabsteknisk karakter?

Ingen undersøgelser om emnet. Styrelsen kan kun håndhæve standarden og tage udgangspunkt heri. Ingen hold-
ning til spørgsmålet.

6) Jeres undersøgelse viser, at virksomhederne primært fejler i forhold til at give regnskabsbrugerne oplysninger
om væsentlige forudsætninger mv. - drøftelse af dette og hvilke oplysninger regnskabsbruger især lægger vægt på.

Diskonteringsfaktor og vækst i terminal, er der oftest. Som regel forudsætninger til grund for doskonteringsfaktor,
der mangler. Flere virksomheder, der mener de oplyser de primære oplysninger – her må der henvises til at dis-
konteringsfaktor og vækst i terminalperioden er særskilte krav og ikke omfattet af afsnit 134 (IAS 36 red). Nogle
gange er oplysninger givet i ledelsesberetningen – det er ikke nødvendigvis nemt for regnskabsbruger at koble de
to sammen. Regnskabet skulle gerne kunne stå alene.

Normalt manglende forhold sket som følge af misforståelse eller ikke helt har været opmærksomme på specifikke
krav. Ikke vurdering at der er en ond vilje. Som regel forudsætninger for cash flow, der mangler.

7) Har I kunnet konstatere forbedringer i regnskabsaflæggelsen som følge af jeres stigende fokus - udvikling?

Dem der har været undersøgt viser klar forbedring. Ingen statistik om generelle forbedringer.

8) Hvad bringer fremtiden - er der drøftelse om nye og forbedrede standarder/fortolkningsbidrag/vejledninger -
og hvad vil Erhvervsstyrelsen fremadrettet foretage sig?

Mener ikke det er i pipeline. Muligvis i form af et nyt julebrev. Styrelsen må ikke komme med fortolkninger. Mere
resultater af undersøgelser. Julebrevene er ment som ”vejledninger” til standarden med forhold som folk skal følge
op på.

Finanstilsynet og bestyrelsen gennemgår udgivelser for at sikre, at skrivelser ikke bliver fortolkende. ESMA eller
IASB får det ikke til gennemgang.

Principielle afgørelser skal alignes med undergruppe af ESMA. Her gennemgås de og cleares inden de offentliggø-
res. Findings på fokusområder rapporteres til ESMA.



Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School

122

Julebreve er på eget initiativ. Redegørelse for regnskabskontrol er årlig. Det samme er rapportering på fokuspunk-
ter til ESMA.

9) Revisors rolle i relation til en forbedret regnskabsaflæggelse - gør revisor tilstrækkeligt i forhold til præsentation
og oplysningskrav?

Vil ikke blive drøftet indgående

Hovedsageligt kun revisorer inddraget i drøftelser. Ikke en del denne del af styrelsens kontrol. Kan være regnska-
ber sendes videre til revisortilsynet hvis forhold er tilstrækkeligt ”slemme”.

10) I 2016 kommer der en ny revisionspåtegning, hvor "key audit matters" skal beskrives for regnskabsbruger -
forventes dette at have en positiv effekt i relation til goodwill og værdiansættelse heraf?

Ingen vurdering foretaget i styrelsen. Man kan godt forestille sig at det har en effekt når revisor er tvunget til at
oplyse om sine overvejelser. Uklart hvordan det vil indgå i kontrol fremadrettet.

11) Den nye Årsregnskabslov lægger sig på mange punkter op ad IFRS - men i forhold til goodwill er der fortsat

væsentlig forskelle. Hvad er jeres holdning til dette?

Da den nye lov blev lavet, var der en afvejning af, at IFRS er for de store børsnoterede virksomheder, særligt af

hensyn til byrden på mindre virksomheder. Ikke nødvendigvis foreneligt med regnskabsdirektivet. Nogle bevidste

fravalg undervejs. Virksomheder anlægger tit en ”forsigtig betragtning”.

Kvalitetssikring af øvrige selskaber er mere stikprøvebaseret. Fokusområder kapitalejerlån og revisorforbehold

danner grundlag for stikprøve. Ikke samme erfaring for forholdene her.
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10.2 Interview med Finanstilsynet d. 30. marts 2016

Deltagere
Studerende:
Jakob Maahn Kjærgaard og Christian Haugaard

Finanstilsynet:
Fuldmægtig Marianne Skou Moltsen (erfaring: 8 år)
Ansvarlig for: Revision, godkendelse og implementering af standarder

Fuldmægtig Henrik Hector (erfaring: 2 år)
Ansvarlig for: Regnskabskontrol

 Hvad er baggrunden for at goodwill, i så høj grad som det er tilfældet, er i fokus for undersøgelserne for
2014 og 2015?

o Er der tale om historiske forhold og konstaterede forhold?
o Har finanskrisen og nedgangen i vækst i Europa medført et krav om øget fokus herpå?

ESMA rapport – hvilke oplysninger giver virksomhederne – undrer sig over hvorfor egenkapital var mere værd
end markedsværdien – hvordan kunne det hænge sammen?
Især optrådte denne skævvridning på medie, tele og finansielle virksomheder. ESMA koordinerer indsatser i EU
for myndigheder. ECEP (European Common Enforcement Priorities) fastlægges årligt, som myndigheder skal
have fokus på. Her kom fokus på goodwill i 2014 ind.

Resulteret julebrev og lign og i afgørelser – Danske Bank jan 2015, Tryg, Top Danmark og Nykredit – to vedrører
værdiforringelsestest alle fire vedrører oplysninger om GW.

 Spiller værdiansættelse af goodwill en afgørende rolle for regnskabsbrugers beslutninger, eller er der ho-
vedsageligt tale om "regnskabsteknik"?

Når det er en væsentlig post er det væsentligt for regnskabsbruger. Baseret på fremtidige pengestrømme, og den
vej rundt relevant. Svært område for regnskabsbrugere der ikke er ’super kyndige’ i regnskabsforhold. Grundet
skønnet er det vigtigt med oplysninger så regnskabsbruger kan vurdere robustheden af vurderingen. Kan komme
til at mangle væsentlig information.

 Hvis det er muligt vil vi gerne, på overordnet plan, gennemgå de forhold I generelt konstaterer i forbin-
delse med undersøgelser, herunder:

o Er der oftest tale om manglende oplysninger af forudsætninger, diskonteringsfaktor eller lig-
nende - herunder brug af standardafsnit, der er anvendelige for stort set alle virksomheder?

o Er der hovedsageligt tale om for optimistiske forudsætninger til grund for nedskrivningstest?
o Er der tale om grundlæggende fejl i beregningerne?
o Oplever I, at værdiansættelser hvori der indgår tilstrækkelig "luft" ikke behandles tilstrækkeligt?

Kombination. Temaundersøgelse ser på flere forhold og hovedsageligt oplysninger. IAS 36 afsnit 134 d 1-5. 3-5
konkrete oplysninger disse bliver givet. Kravene i punkterne 1 og 2 om nøgleforudsætninger, det er dem, der mang-
ler eller er generiske beskrivelser. Eksemplet i IAS 36 er meget mere konkret end det, der ofte ses.

Svært at sige om det er generelt eller ej – stor forskel, nogle bedre end andre. Dog vurderet at der er behov for at
udsende julebrev.

Med hensyn til virksomhedernes holdninger henvises der til at se på påbud. Mange har rettet ind inden afgørelse.
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Udvikling efter fokus – afventer at se flere 2015 rapporter – dem, der har været dialog med har forbedret. Forventer
at det vil forbedres fremadrettet med julebrevet.

Kontrol fortsætter, og vil være i fokus også. Udtages ud fra risikovurdering. Forventer flere sager.

 Er der tale om generelle forhold, der konstateres, eller er der hovedsageligt tale om enkeltstående for-
hold i de enkelte virksomheder?

o Er der tale om, at standarderne ofte misforstås eller ikke er at regnskabsaflægger ikke har til-
strækkelig kendskab til standarderne?

Kræver man selv tager stilling til forudsætninger og de ikke så konkrete forhold kan være svære. Dette vurderes
særligt at vedrøre primære forudsætninger og følsomhed.
Kravene hertil bør være tydeligt nok ud fra eksempler, der gives i standarderne. Stor forskel på oplysninger der
gives i årsrapporterne.

Vurderes, at standarden er klar nok, da den giver konkrete og detaljerede eksempler. Standarden dækker mange
forskellige virksomheder og brancher.

 Hvis det er muligt vil vi overordnet drøfte, hvorvidt det er jeres opfattelse, at revisor har tilstrækkelig
fokus på nedskrivninger herunder især oplysningskrav knyttet hertil.

Stort fokus på ’cutting clutter’ i virksomhedernes årsrapporter. Stilles der krav til oplysninger i standarderne, så
er de også væsentlige for regnskabsbruger. Forventer at revisor har fokus herpå i afgivelse af sin påtegning. Kan
godt være dette medfører at der bliver udarbejdet lange årsrapporter, men det kan være, at informationen kan
have afgørende betydning for regnskabsbrugers beslutninger.

Regnskabsbruger ser jo ikke det bagvedliggende budget og beregning, hvorfor oplysningskrav er vigtige. Oplys-
ningskrav er endnu mere afgørende ved høj følsomhed i de underliggende beregninger.

Revisorer har en pligt til at vurdere om der opfyldes de krav der stilles og om oplysninger er relevante og tilstræk-
kelige for regnskabsbruger. Se i øvrigt 2008 fondsrådsnotat om væsentlighed, der er udfærdiget i udvalg med re-
visorer og tilsyn, omhandler hvordan tilsyn vurderer væsentlighed. Derudover henvises der til Discussion paper
om Conceptual Framework udsendt fra IASB. Disse er udarbejdede for at mindske forventningskløften.

Finanstilsynet opererer med langt større stikprøver, og ser måske tingene på en anden måde end revisorer. Blandt
andet årsag til godkendelsesordning, certificeringsordning, for revisorer af finansielle virksomheder. Det er mu-
ligt, at der måske mere er tale om et politisk ønske, dog også et ønske fra FSR. Der var en konflikt der skulle løses.
Bilag 10 regnskabsbekendtgørelsen indeholder også vejledning til nedskrivninger, der indirekte kan påvirke good-
will også.

 Vurderer I, at implementering af ny revisionspåtegning for børsnoterede selskaber vil medføre en øget
informationsværdi til regnskabsbruger, samt et øget fokus fra revisor, idet de vil være tvunget til at om-
tale impairment, i de tilfælde hvor det er af væsentlig karakter.

Fordele og ulemper – vil som udgangspunkt være fornuftigt at få revisors vurdering heraf med i årsrapporten,
særligt for regnskabsbrugere.
Forskningsartikler diskuterer fordele og ulemper i forhold til nedskrivningstest kontra afskrivning af goodwill.
Diskussionen noterer, at der sker en løbende udvikling i det man har købt, hvorfor man på sin vis kan diskutere
hvorvidt goodwill rent faktisk har en levetid.
Goodwill indgår ikke i solvensberegninger og kapitalmæssigt har man ikke den store interesse ved vurdering heraf
(relevant især for finansielle virksomheder, red).
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SEB har foretaget stor nedskrivning på goodwill (ultimo marts, red) – Finance Watch
Julebrev – rådgivende revisionsudvalg til implementering af standarder, personer fra branchen og revisorer mv.
Bestyrelsen i finanstilsynet godkender julebrev og regnskabskyndigt underudvalg (3 revisorer, professorer og be-
styrelsesmedlemmer), der også godkender julebrev og ’sager’.
Løbende dialog med revisorer også i de konkrete sager. Topmøder med direktør fra FSR eksempelvist foretages
også på løbende basis. På disse tidspunkter er der mulighed for at afspejle holdninger inden lovforslag kommer i
høring.
Væsentlighed indgår også i kontrol vurdering. Kan være krav der ikke er opfyldt, som ikke vurderes væsentlige, og
kan derefter sende vejledninger og orienteringsbreve.
Kun principielle afgørelser offentliggøres af tilsynet. Vejledninger offentliggøres ikke.



Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School

126

10.3 Interview med Lars Engelund d. 5. april 2016

Deltagere
Studerende:
Jakob Maahn Kjærgaard og Christian Haugaard

PwC:
Lars Engelund
Statsautoriseret revisor, partner, ansvarlig for Audit implementation i PwC

- Observationer ved kvalitetskontroller

Ud fra hukommelse. Ingen erindring om diskussion af goodwill. Fokus i IFRS screeninger, stor fokus og faglig
afdeling involveres ved ny goodwill. Partnere vil altid være involveret heri. Kan føre til, at der er behov for flere
oplysninger, kan føre til bemærkninger i protokol. Sikkert et område hvor der kan gøres mere. Muligt at ISA 701
kan løfte dette.

- Revisors udfordringer

o Er en af de store udfordringer, at virksomhederne har svært ved det?

Kan være WACC og CGU – svært hvor snævert denne skal defineres, kan føre til impairment tegn, uden de er der.
Klassificering kan give problemer, såfremt indregnet goodwill ikke reelt er goodwill (bogtitler eks). Dette problem
kan opstå hvor man har noget meget gammelt goodwill, hvor der ved indregning ikke har været samme fokus på
korrekt klassificering (sammenhæng til indledning i afhandling, red).
Portefølje problemstillinger, hvor sammensætninger kan sløre billedet.

o Børsnoterede kontra ikke børsnoterede – gør det nogen forskel?

- Ikke børsnoterede

o Er man for god til at godtage – ”der er ingen indikationer på nedskrivningsbehov”?

Kan formentlig føre til, at forudsætninger nedprioriteres idet ændringer ingen effekt vil have.

- Hvilke spørgsmål modtages ved impairment af goodwill

Henvisning til tidligere drøftelse vedrørende WACC og CGU.

- Specialisering af revisorer, særligt med erfaringer fra certificering af revisorer af finansielle virksomhe-

der.

Ikke nødvendigvis relevant for goodwill. Sjælendt at der er tale om uenighed med ledelsen om selve beregningen.
Vil ofte have oplysninger fra business plans. I disse tilfælde vil man ofte inddrage specialister både i forhold til
forudsætninger, beregninger (hvis nødvendigt), oplysninger og effekt på påtegning.

- Ud fra undersøgelser fra Erhvervsstyrelsen, finanstilsynet, ESMA kan vi konstatere, at kommentarer

hovedsageligt vedrører disclosure.

o Er der en tendens til at revision af oplysningskrav nedprioriteres?
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Et af de steder hvor den største ’kamp’ står om ’hvor meget der skal discolses’. Forventes at ISA 701 kan hjælpe til
kvaliteten heraf.

- Er man god nok til at udfordre ledelsen og de forudsætninger, der lægges til grund for impairment vur-

deringer?

Vi forsøger at have specialister til at sidde med de enkelte brancher.
Spørgsmål om at folk skal forstå branchen og forretningen.
Folk der skal kende reglerne og håndværket ved en PPA, herunder særligt working capital. Risikofri rente skal have
særlig fokus når den er lav, hvordan ændres dette fremadrettet mv. På større kontorer/firmaer vil eksperter ind-
drages i diskussioner heraf.
Bliver vanskelligt uden at have et netværk af specialister til rådighed ved revision af goodwill og vurdering af ned-
skrivningsbehov.

- Key Audit Matters. Vil dette være med til at give en bedre revision af impairment idet revisor er tvun-

get til at beskrive sine handlinger? Hvordan?

Bliver en proces. EU har givet IFRS standarder, der siger at givne forudsætninger skal vises. Hvis virksomheden
vil tilbageholde informationer, vil det kræve en dyb diskussion med audit committee. Forventer, at det vil give
bedre disclosure – baseret især på erfaringen fra UK. Kan føre til en bedre diskussion med ledelse/audit commit-
tee. Usikkert hvordan manglende oplysninger vil beskrives/håndteres, da det egentlig er et forbehold.

Tui Travel – se på denne – indeholder KAM vedrørende goodwill og nedskrivninger. Bliver ikke bare et hug I et
goodwill beløb – bliver mere interessant med de nye beskrivelser.

PPA er lige så vigtig ved overtagelsen, som vurderingen af nedskrivningsbehov løbende, da det er her goodwill
opgøres.

Revisor skal stille de rigtige spørgsmål, og få en god dialog med kunden.
Professionel skepsis vigtig – vigtigt, at man tænker sig om, fordeler roller korrekt, men samtidig at man ikke bliver
smidt ud af kunden.
Diskussioner kan handle om selve impairment, eller om selve principperne, markedsforhold mv. Revisor kan med-
tage input herfra til sin vurdering af beregningen. Kan vurdere om forudsætninger anvendt hænger sammen med
det ledelsen beskriver generelt.

UK meget mere modent investor samfund, og meget bedre dialog med revisionsudvalg, der også selv skal udtale
sig i beretningen. I DK er der nogle der fejlagtigt mener det er en opgave at reducere regningen maksimalt, og ikke
overlade det til en anden afdeling.
Indførsel af revisionsudvalg har løftet dialogen i DK. Medansvar fra revisorer. UK og formentlig også USA langt
fremme.

Bedre at man venter med væsentlighed i påtegningen i første omgang, da KAM er et stort skridt i sig selv.
Novo, Dong mv kunne overveje at gå skridtet videre, da de opererer på globale markeder. Dette vil kunne give en
god dialog fremadrettet.

Protokollat udfasning:
RL §20 og 21, som DK krav, vil indgå som en del af PIE virksomheder i EU forordninger. Overvejer om det skal
reguleres af ISA 260 mv. Overvejes at fastholdes grundet skatteforhold mv.


