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Executive summary  

Goodwill acquired in business combinations has for many years been a much discussed topic. The increas-

ing globalization affects that trading of businesses is a growing phenomenon. 

This thesis deals with the issues connected to the accounting treatment of goodwill based on the Danish 

accounting law and IFRS. Based on theoretical and practical issues, I have analyzed the two laws concerning 

business combinations and the differences of the accounting treatment of goodwill between the two laws.  

 

Goodwill is an immaterial asset and represents an additional charge for a selling company. The additional 

charge appears as the difference between cost of a business combination and the net fair value of the as-

sets and liabilities. The goodwill can for example be caused by synergies or assets that are not included in 

the balance sheet.  

In the last decades the accounting theories has developed from the transaction-based theory to the value-

based theory. The value-based theory has its main focus on the fair value of the company and the balance 

sheet is the main feature in the annual report.  The development to value-based theory can be the partly 

explanation why there in IFRS is a larger focus on the intangible assets and thereby on goodwill.   

 

ÅRL and IFRS have different approaches for revaluation of goodwill, where ÅRL required annual deprecia-

tions and further adjustments if needed and IFRS requires impairment tests on a yearly basis and when 

needed. The annual depreciation after ÅRL can give an incorrect value due to lower value of the goodwill, 

than the asset is worth. In accordance with IFRS the goodwill can exist in the balance sheet forever based 

on the subjective judgments in the impairment test. This thesis will deal with an assessment of which of the 

standards that gives the most accurate picture of the treatment of goodwill.  

 

ISS A/S is one of the companies in Denmark, which has recognized most goodwill as consequence of busi-

ness combinations. The accounting treatment of goodwill is therefore essential for the ISS, as it represents 

a large account in their annual report. ISS follow the rules under IFRS where they annually perform an im-

pairment test on goodwill. If ISS contrast followed ÅRL, where there must be systematic amortization over 

the lifetime of the goodwill, the effect would have been so great that it could be doubted whether the 

company would still be existence today. The amortization period of a maximum of 20 years after ÅRL has 

from 2016 been repealed. This would have resulted in a positive effect on equity if ISS followed the ÅRL. A 

conclusion of the thesis is that there are several dissimilarities between ÅRL and IFRS which can have a ma-

jor effect on the annual report. 
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1. Indledning  
Det danske erhvervsliv bliver i stigende grad præget af den øgede globalisering. Den internationale udvik-

ling gør, at samhandel mellem og af virksomheder er et stigende fænomen. Større virksomheder benytter 

ofte opkøb af andre virksomheder for at opnå øget vækst og øget markedsandel. Omfanget af virksom-

hedsovertagelser er stigende, ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Virksomhedsovertagelser i 1. halvår 

af 2015 i Danmark har været på det historisk højeste niveau set over de seneste 5 år1. Den stigende op-

købstendens i Danmark ses blandt andet hos det børsnoterede selskab ISS. I ISS’ årsregnskabs for 2015 er 

goodwill det langt største aktiv i virksomhedens regnskab med en værdi på 22.868 mio. kr. ud af en samlet 

balancesum på 49.285 mio. kr. 

Ved en virksomhedssammenslutning er der stor sandsynlighed for, at der opstår goodwill, da en sælger al-

tid ønsker en større salgssum end den reelle værdi af virksomheden. Den regnskabsmæssige behandling af 

goodwill er derfor af stor betydning for regnskabet, ikke kun i købsåret men også i det efterfølgende år.  

 

Danmark har siden 1917 haft national lovgivning omkring regnskabsaflæggelse i Danmark. Alle erhvervsdri-

vende virksomheder i Danmark er som udgangspunkt omfattet af årsregnskabsloven (ÅRL)2. Endvidere er 

det fra 2005 blevet obligatorisk for børsnoterede virksomheder i EU at følge IFRS-standarder ved koncern-

aflæggelse. Danmarks lovgivning har været ændret flere gange; drastisk i 2001 hvor hele regnskabspara-

digmet blev ændret på baggrund af regnskabsdirektivet i EU, hvis formål er at harmonisere og ensrette års-

rapporterne i hele EU. Formålet med ændringen var at gøre regnskabspraksisserne mere sammenlignelige 

for udenlandske og danske regnskaber. Efter vedtagelsen af de nye internationale standarder og den nye 

ÅRL i 2001 blev det obligatorisk for virksomheder at aktivere goodwill i balancen. Dette krav er afledt af 

samfundsudviklingen fra produktion- og industrisamfund til viden-, teknologi- og servicesamfund. Udviklin-

gen har betydet, at fokus er flyttet til balancen, og resultatopgørelsen regnes nu for at være en slags resi-

dual post.  

Seneste EU-direktiv blev vedtaget 29. juni 2013 som et led i Europas 2020-strategi, hvis formål er at reduce-

re de administrative byrder og forbedre erhvervsklimaet. Direktivet skal være implementeret i medlemssta-

terne senest d. 20. juli 2015 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016. Med ændringerne implementeres det 

nye EU-regnskabsdirektiv, og samtidig tilpasses ÅRL i et vist omfang til den internationale udvikling. En væ-

sentlig ændring vedrørende goodwill er, at afskrivningsperioden på maksimalt 20 år nu ophæves.  

 

                                                            
1 Clearwater International (2015) 
2 Med undtagelser af virksomheder, der skal aflægge regnskab efter Finanstilsynets, statens eller kommunernes regu-
lativer, jf. ÅRL § 1, stk. 3  
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1.2 Problemstilling  
Flere og flere virksomheder har i dag immaterielle anlægsaktiver som eksistensgrundlag, ofte med paten-

ter, udviklingsomkostninger, kundeporteføljer, varemærker og knowhow, hvorfor den regnskabsmæssige 

behandling heraf er centralt for mange. Ikke alle virksomheder er dog berettiget til at indregne disse imma-

terielle rettigheder.  

Særligt ved virksomhedsovertagelser skal immaterielle aktiver behandles forsigtigt, da en stor del af købe-

summen stammer fra goodwill, som herefter skal korrigeres til den retvisende værdi. ÅRL og IFRS giver to 

forskellige udgangspunkter for, hvordan goodwill skal behandles regnskabsmæssigt. Opgaven vil prøve at 

belyse forskellen mellem ÅRL og IFRS, herunder hvordan det retvisende billede spiller ind. Herudover vil 

opgaven prøve at analyserer effekten på regnskabet af disse forskelle. 

 Ændring af ÅRL i 2016 betyder blandt andet ændringer af afskrivningsperioden for goodwill. Opgaven vil 

fokusere på disse ændringer i forhold til goodwill og se på konsekvenserne heraf.  

 

1.3 Problemformulering  
På baggrund af ovenstående problemstilling vil problemformuleringen udtrykkes som følgende:  

 

Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af goodwill efter ÅRL og IFRS? Hvordan kan regnskabet 

påvirkes af forskellene mellem disse standarder, og hvilken giver det mest retvisende billede?  

 

For at opnå en konklusion på min problemformulering vil jeg gennemgå nedenstående spørgsmål:  

• Hvad er de regnskabsmæssige paradigmer, og hvad har de af betydning for goodwill?  

• Hvad er begrebsrammen og det retvisende billede?  

• Hvad er goodwill, og hvordan opstår den?  

• Hvordan opgøres goodwill ved en virksomhedsovertagelse efter ÅRL og IFRS?  

• Hvordan behandles den regnskabsmæssige indregning og efterfølgende værdiregulering efter ÅRL 

og IFRS?  

• Hvordan påvirker de nye lovændringer i ÅRL behandlingen af goodwill?  

• Hvordan påvirkes regnskabet ved valget mellem ÅRL og IFRS?  

Formålet med problemformuleringen er at belyse forskellen mellem den regnskabsmæssige behandling ef-

ter ÅRL og IFRS samt disses påvirkning af det retvisende billede. Samtidig vil forskellen, som kan have stor 

betydning for et årsregnskab, blive vurderet og analyseret.   
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1.4 Afgrænsning  
Den ønskede målgruppe for denne analyse forventes at have et højt kendskab til regnskaber og lovgivning, 

hvorfor almene forkortelser, termer og fagudtryk ikke er uddybet yderligere, medmindre det vurderes at 

være nødvendigt for forståelsen.  

 

Som det fremgår af problemformuleringen vil afhandlingen forsøge at kortlægge såvel de danske som de 

internationale regnskabsregler for goodwill. Opgaven vil behandle den regnskabsmæssige behandling af 

positiv goodwill. Negativ goodwill (badwill) vil blive inddraget, hvor det findes relevant, men det vil ikke bli-

ve beskrevet uddybende i opgaven. 

 

Det er vigtigt at nævne, at der er forskel på goodwill. Man opererer med koncerngoodwill og intern opar-

bejdet goodwill. Det primære fokus i denne afhandling vil ligge i den regnskabsmæssige behandling af kon-

cerngoodwill erhvervet i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, hvor hele aktiviteten eller samtli-

ge nettoaktiver overtages. Tilfælde, hvor det udelukkende er dele af en virksomheds aktivitet eller nettoak-

tiver, der overtages, vil ikke blive behandlet dybdegående. Den regnskabsmæssige behandling af trinvise 

virksomhedssammenslutninger og minoritetsinteresser vil heller ikke blive beskrevet. 

Opgaven vil ikke behandle de teoretiske modeller til værdiansættelse af virksomheder i forbindelse med 

virksomhedsovertagelser, og modeller til nedskrivningstest vil kun blive gennemgået kort.  

 

Der ses bort fra de skattemæssige indvirkninger på goodwill såsom udskudte skatteforpligtelser, da afhand-

lingen grundet omfanget kun fokuserer på den regnskabsmæssige behandling. De revisionsmæssige aspek-

ter af virksomhedssammenslutninger og goodwill vil ligeledes ikke blive gennemgået.  

 

Udover de ovennævnte afgrænsninger vil der løbende i afhandlingen blive præsenteret yderligere af-

grænsninger.  

 

1.5 Metode  
Hovedformået med denne afhandling er at diskutere og vurdere de forskellige metoder til behandling af 

goodwill, samt hvilken effekt forskellene har. Dette opnås ved at behandle problemformuleringens hoved-

spørgsmål samt arbejdsspørgsmålene.   

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en teoretisk indgangsvinkel med afsæt i den nugældende IFRS og ÅRL. 

På baggrund af en gennemgang af grundlæggende teori vil udviklingen af lovgivningerne samt vurdering og 

sammenligning af disse forsøgt forklaret.  
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Der vil løbende blive opstillet komparative analyser med det formål at illustrere forskellene mellem ÅRL og 

IFRS. Illustrationen vil præsentere både fiktive tal og tage udgangspunkt i ISS’ regnskaber. Ligeledes vil sub-

jektive holdninger indgå i analysen, da forskellene mellem lovgivninger ønskes diskuteret. 

For at sikre at opgaven ikke fremstår som uddrag fra ÅRL og IFRS, vil opgavens analyserende dele anlægge 

en kritisk vinkel og diskutere de to regelsæt.  

 

1.6 Struktur  
De udarbejdede spørgsmål præsenteret i problemformuleringen danner rammen for afhandlingens struk-

tur. For at undersøge disse spørgsmål er afhandlingen inddelt i nedenstående kapitler.  

            

         
   Figur 1.1 – Afhandlingens struktur 

   Kilde: egen tilvirkning  

Kapitel 2 omhandler først de regnskabsmæssige paradigmer, som har hver deres definition af regnskabets 

bestanddele samt anerkendelse af aktiver. Udviklingen kan måske være med til at forklare, hvorfor interna-

tionale standarder har større fokus på de immaterielle aktiver, samt hvorfor den pågældende lovgivning er 

udformet, som den er.  

 

Kapital 3 beskriver begrebsrammen, som har betydning ved anvendelse og fortolkning af regnskabsstan-

darderne. Begrebsrammen vil senere blive brugt til at bedømme den regnskabsmæssige behandling af 

goodwill efter ÅRL og IFRS, da det vil blive diskuteret, hvilken lovgivning der er den mest retvisende. 
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Kapitel 4 beskriver definitionen af goodwill, der er med til at forklare, hvad goodwill er og hvordan den op-

står. Det vil blive gennemgået hvordan goodwill behandles som et aktiv, og om goodwill opfylder begrebs-

rammens kvalitetskrav. Dette er særdeles relevant, da der naturligvis ikke sker efterfølgende behandling af 

goodwill, hvis denne ikke skal indregnes i balancen.  

 

Kapitel 5 vil gennemgå den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger, da det er i 

den forbindelse, at goodwill opstår. Der eksisterer flere uligheder mellem ÅRL og IFRS, som bevirker, at 

værdiansættelsen af goodwill kan være forskelig, og det kan derfor diskuteres, hvilket regelsæt som giver 

det mest retvisende billede.  

 

Kapitel 6 redegør for ÅRL og IFRS’ indregningskriterier for goodwill ved førstegangsindregning samt målin-

gen heraf. Indregningskriterierne efter henholdsvis ÅRL og IFRS er forskellige, hvilket resulterer i forskellige 

størrelser af de immaterielle aktiver samt goodwillbeløbet. 

 

Kapitel 7 beskriver lovgrundlaget for den efterfølgende værdiregulering af goodwill under ÅRL og IFRS. Der 

vil i afsnittet blive foretaget en analyse og sammenligning af de to lovgivninger, da ÅRL og IFRS er meget 

forskellige i deres bestemmelser omkring efterfølgende værdiregulering af goodwill.  

 

Kapitel 8 analyserer et dansk børsnoteret selskabs behandling af goodwill. Selskabet har en stor goodwill 

post i regnskabet, og dermed er det væsentligt for selskabet, hvorledes goodwill behandles. Det vil i dette 

afsnit blive vurderet, hvordan virksomheden skulle håndtere værdiforringelser af erhvervet goodwill i hen-

hold til ÅRL, samt effekten heraf på deres regnskab. 

 

Kapitel 9 vil til sidst opsummere alle resultaterne i en konklusion, og opgavens problemformulering og un-

dersøgelsesspørgsmål besvares.  

 

Kapital 10 vil kort perspektivere til andre virksomheder, som har store goodwillbeløb aktiveret. Der vil der-

udover kort blive beskrevet en virksomhed, som besidder store mængder af goodwill, men som ikke er be-

rettiget til at indregnes disse.   
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1.7 Kilder  
Jeg har til brug for afhandlingen anvendt primære kilder såsom regnskabsstandarder, faglige artikler og 

publikationer. Der er også benyttet sekundært data såsom bøger og lærebøger. Alle anvendte kilder er 

kendetegnet ved at være offentligt tilgængelige.  

Anvendte publikationer vedrørende de relevante regnskabsområder er udgivet af de anerkendte store revi-

sionsfirmaer Deloitte, PwC, KPMG og EY. De faglige artikler er primært indhentet fra CBS, og forfatterne er 

fagfolk inden for områderne. De benyttede lærerbøger er fra cand.merc.aud-studiet. 

ISS’ offentliggjorte årsrapport for 2005-2015 bruges til at illustrerer den talmæssige indvirkning af forskel-

lene mellem lovgivningerne. Denne årsrapport er valgt, da årsrapporten aflægges efter IFRS, balancen in-

deholder relevante elementer for opgaven og anvendt regnskabspraksis er beskrevet tilfredsstillende.  

 

De benyttede kilder er løbende vurderet kritisk i forhold til objektivitet og pålidelig data. Forfatterne vurde-

res alle som anerkendte fagfolk med viden inden for relevant område.   

 

1.8 Begrebsdefinition  
ÅRL: Årsregnskabsloven  

IFRS: International Financial Reporting Standards 

FASB: Financial Accounting Standards Board, den amerikanske standardudstedende organisation 

IASB: International Accounting Standards Board, den uafhængige standardudstedende organisation af IFRS 

standarder (International Financial Reporting Standards)   

IASC: International Accounting Standards Committee, den internationale standardudstedende organisation, 

som senere overtages af IASB 

Koncerngoodwill: en koncern overtager en anden virksomhed, og i den forbindelse giver en merpris  

Aktivitetsgoodwill: En virksomhed køber en aktivitet fra en anden virksomhed uden, at koncernen nødven-

digvis overtager den pågældende virksomhed 

  

http://www.abbreviationfinder.org/da/acronyms/iasc_international-accounting-standards-committee.html
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2. Regnskabsparadigmerne  
Dette afsnit omhandler det præsentations- og formueorienterede paradigme. Disse to paradigmer har hver 

deres definition af regnskabets bestanddele samt anerkendelse af aktiver, som vil blive gennemgået senere 

i afhandlingen.  

Herunder vil den historiske udvikling af paradigmerne og ændringerne i årsregnskabsloven i 2001 blive be-

skrevet. Udviklingen kan måske være med til at forklare, hvorfor internationale standarder har større fokus 

på de immaterielle aktiver og dermed også goodwill. 

 

2.1 Præsentationsorienteret paradigme  

Det præsentationsorienterede paradigme ser virksomheden som en transformationsproces, hvor driftsakti-

viteten måles direkte i resultatopgørelsen på grundlag af indtægter minus omkostninger3. Resultatopgørel-

sen kommer før balancen, som dermed får en sekundær betydning.  

I henhold til denne teori er det primære en korrekt opgørelse af indtægter og omkostninger ved den enkel-

te transaktion, hvor periodiseringsprincippet anses for det bærende princip. Balanceværdierne er sekundæ-

re og viser uafsluttede handlingskæder til fremtidig resultat, og balancen bruges derfor til at periodisere 

udgifter og indtægter. I den rene præsentationsorienterede teori foretages der ikke nedskrivninger eller 

opskrivninger på balanceposter, da der ikke foreligger en realiseret transaktion.  

 

Det præsentationsorienterede paradigmes foretrukne model er kostprismodellen, som danner det teoreti-

ske grundlag4. Kostprismodellen er bagudrettet og måler overskuddet på basis af periodens transaktioner 

til deres kost- og salgspriser. Posterne i balancen indregnes til historisk kostpris og udtrykker dermed ikke 

aktivernes værdi på balancedagen, men i stedet den værdi virksomheden gav for dem ved erhvervelsen.  

Kostprismodellen har til formål at levere rådata til eksterne brugere, så disse selv kan lave prognoser af 

proforma-årsregnskaber og -pengestrømme, som er grundlaget for værdiansættelsen af virksomheder, 

kreditværdigheden m.m.. Informationsværdien af indtjeningsevnen er høj, idet der er fokus på resultatop-

gørelsen, mens værdien for fremtidige transaktioner er lav, idet informationen opfattes som supplerede 

oplysninger.  

 

 

 

                                                            
3 Elling, J. O. (2010) side 80  
4 Elling, J. O. (2010) side 80 
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2.2 Formueorienteret paradigme 

Det formueorienterede paradigme ser virksomheden som et væksthus for aktiver, hvor driftsaktiviteten 

måles indirekte via transformationsprocessens virkning på nettoaktiver og egenkapital i balancen5.  

Periodens overskud måles i balancen på grundlag af egenkapital ultimo minus egenkapital primo, hvor 

egenkapitalen udregnes som aktiver fratrukket forpligtelser. I modsætning til den præsentationsorientere-

de teori behøver der ikke at være gennemført en transaktion, før et forhold skal medtages i regnskabet, og 

der skelnes ikke mellem realiserede og urealiserede gevinster og tab.  

Resultatopgørelsen kommer ved dette paradigme efter balancen, og dermed får resultatopgørelsen en se-

kundær betydning. I henhold til denne teori er det primære en korrekt opgørelse af virksomhedens værdi 

på statustidspunktet. Resultatopgørelsen betragtes som en residual under egenkapitalen, der viser, hvilke 

begivenheder, der har frembragt ændringerne i nettoformuens værdi.  

 

Det formueorienterede paradigmes fortrukne model er dagsværdimodellen, som tager udgangspunkt i akti-

ver og forpligtelser, som reelt findes på balancedagen6. Dagsværdimodellen er fremadrettet og måler over-

skuddet i balancen på basis af dagsværdien på balancedagen af pengestrømme, aktiver og forpligtelser, 

som forventes at tilkomme virksomheden i fremtiden. Dagsværdien kan være tilbagediskonteret kapital-

værdi, salgspris, markedspris mfl. Denne metode anses som særligt velegnet til børsnoterede virksomhe-

der, da dagsværdien af nettoaktive i selskabernes balance kan være en støtte i den samlede værdiansættel-

se af virksomheden og dennes aktier, idet regnskabet afspejler selskabets forventninger til fremtiden.  

 

2.3 Paradigmernes udvikling 

Det præsentationsorienterede paradigme dominerede nationalt og internationalt op gennem 1900-tallet7. 

Ved indførelse af 4. regnskabsdirektiv i 1978 forsøgte EU at harmonisere medlemslandenes regnskabsprak-

sis på grundlag af det præsentationsorienterede paradigme. Når hovedvægten lægges på resultatopgørel-

sen, indregnes for få aktiver og forpligtelser i balancen, som reelt eksisterer på balancedagen8. Det gælder 

især de immaterielle aktiver, som omkostningsføres på grund af forsigtighedsprincippet9. I det nyere ser-

vice- og informationssamfund får disse aktiver stadig større betydning for en virksomheds fremtidige ind-

tjeningsevne. Når en balance kun omfatter en begrænset andel af den samlede aktivmasse, en virksomhed 

råder over på balancedagen, forringes brugernes mulighed for at bedømme virksomhedens økonomiske si-
                                                            
5 Elling, J. O. (2010) side 80 
6 Elling, J. O. (2010) side 80 
7 Elling, J. O. (2010) side 44 
8 Elling, J. O. (1996) side 111  
9 Aktiver må ikke værdiansættes for højt, gæld ikke for lavt, og gevinster skal være realiseret, mens tab skal medtages, 
når de blot ”truer”  
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tuation og fremtid.  

I 1980’erne indførte FASB i USA og senere det internationale organ IASB det formueorienterede paradigme. 

I forbindelse med indførelsen af ÅRL i 2001 gennemførte Danmark et paradigmeskift fra det præsentations- 

til det formueorienterede paradigme og dermed kom balancen i fokus. Skiftet skyldtes, at man ønskede at 

følge IFRS udarbejdet af IASB, så der var mere sammenlignelighed med de internationale standarder. Efter 

denne indførsel er der dog sket flere ændringer, hvilket siden har forårsaget større forskelle mellem ÅRL og 

IFRS. 

Ifølge den formueorienterede teori skal aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi. Selvom ÅRL tidligere 

har foretaget et paradigmeskift til det formueorienterede, er dette dog ikke fuldt ud implementeret i loven, 

da der blandt andet foretages amortiseret kostpris af goodwill. Grunden til dette er efter ÅRL, at der sjæl-

dent kan opgøres en aktuel dagsværdi, da der ikke eksisterer et marked for salg af goodwill. Dette vil blive 

beskrevet nærmere senere i afhandlingen.  

 

2.4 Delkonklusion 

Der findes to grundlæggende teorier – henholdsvis præsentations- og den formueorienterede teori. Valget 

af teori har betydning for definitionen af aktivposterne, hvilket vil blive gennemgået senere i afhandlingen. 

Forskellen på definitionerne skyldes, at der inden for den præsentationsorienterede teori kun kan ske aner-

kendelse af et aktiv, såfremt ressourcen er opnå på grundlag af et måleligt omkostningsforbrug. Den for-

mueorienterede teori lægger derimod vægt på en værdibaseret synsvinkel, hvor posterne medtages til 

markedsværdi eller kapitalværdi.  

Ud fra udviklingen inden for regnskabsteori, kan det konkluderes, at fokus nu i højere grad ligger på balan-

cen, hvor den førhen lå på resultatopgørelsen. Dette kan formodentlig være en af grundene til, at ÅRL og 

IFRS i dag fokuserer mere på de immaterielle aktiver, herunder goodwill, da disse hører til balancen, som i 

dag har større betydning for virksomhederne og deres regnskabsbrugere.  
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3. Begrebsrammen  

Dette afsnit vil beskrive begrebsrammen. Begrebsrammen er ikke udtryk for en egentlig regnskabsteori, 

men fungerer som grundlag for en systematisering af udarbejdelse af love, vejledninger mv. Ligeledes kan 

begrebsrammen være af betydning ved anvendelse og fortolkning af de internationale regnskabsstandar-

der og ved behandling af emner, som ikke er omfattet af en regnskabsstandard endnu.  

Begrebsrammen vil senere blive brugt til at bedømme den eksisterende lovgivning vedrørende den regn-

skabsmæssige behandling af goodwill.  

 

3.1 Beskrivelse af begrebsrammen  

Begrebsrammen kan betragtes som den finansielle rapporterings grundlov og har blandt andet til formål at 

vejlede lovgivere og standardsættere ved udarbejdelsen af regelsæt, danne referenceramme for løsning af 

regnskabsproblemer samt forøge sammenlignelighed og konsistens ved den finansielle rapportering for at 

opnå størst mulig beslutningsnytte for brugerne10.  

Begrebsrammen blev første gang præsenteret af det amerikanske standardudstedende organ FASB i 1985. 

IASC introducerede i 1989 sin version af ”The Conceptual Framework”, der ligger tæt op ad FASB’s begrebs-

ramme. ÅRL og IFRS bygger grundlæggende på den begrebsramme, som blev udviklet i 1978-85 af FASB.  

 

Begrebsrammen er sammensat af fem niveauer, jf. figur 2 nedenfor, hvor niveau 1 og 2 danner målsætnin-

gen for virksomhedens regnskab, mens de resterende niveauer angiver de generelle kriterier og krav.  

 

                                                  
   Figur 3.1: Begrebsrammen 

   Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra "Elling, J. O. (2010)" side 197 

 

Den regnskabsmæssige behandling af goodwill vil blive relateret til de fire første niveauer, da femte niveau 

omhandler mere generelle forhold og klassifikation, som ikke kan bidrage til analysen af den regnskabs-

                                                            
10 Elling, J. O. (2010) side 196 



 13 

mæssige behandling af en specifik regnskabspost. Gennemgangen af begrebsrammen nedenfor vil ikke væ-

re en fuldstændig gennemgang, men en gennemgang af de elementer, som kan bidrage til analysen.  

 

3.2 Det retvisende billede  

Den danske begrebsramme indeholder en generalklausul, der er det overordnede mål med lovgivningen og 

finansiel rapportering. Generalklausulen om det retvisende billede er beskrevet i ÅRL:  

 

§ 11, stk. 1: ”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhe-

dens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal inde-

holde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.” 

 

En virksomheds ledelse skal således vurdere, om oplysningerne i årsrapporten er retvisende og samlet set 

giver et retvisende billede. ÅRL § 11, stk. 2 indeholder et suppleringskrav, hvor der er pligt til at give yderli-

gere oplysninger, hvis ledelsen finder, at lovens bestemmelser ikke er tilstrækkelige til at give et retvisende 

billede:  

 

§ 11, stk. 2: ”Hvis anvendelsen af bestemmelserne i denne lov ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende 

billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet, henholdsvis koncernregn-

skabet.” 

 

ÅRL § 11, stk. 3 omhandler fravigelseskravet, hvor virksomheder har pligt til at fravige enkelte bestemmel-

ser i loven, hvis disse strider mod kravet om det retvisende billede, og det ikke er tilstrækkeligt at give yder-

ligere oplysninger som foreskrevet i § 11, stk. 2.  

 

Det retvisende billede har til formål at beskytte brugerne mod mangelfuld eller vildledende information. 

Brugernes informationsbehov og kvalitetskravene udgør sammen med generalklausulen om det retvisende 

billede de første niveauer i begrebsrammen.  
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3.3 Brugernes informationsbehov 

Det første niveau vil behandle regnskabsbrugernes behov for økonomisk information om en given virksom-

hed, således at brugeren selv kan foretage en vurdering af denne. Dette bliver behandlet i ÅRL § 12, stk. 2.:   

 

§12, stk.2.: ” Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske 

beslutninger…”  

 

Brugerne af virksomhedernes eksterne regnskab kan opdeles i primære og sekundære interessegrupper, 

som har forskellige informationsbehov. Den primære interessegruppe består af ressourceejerne som f.eks. 

ledelsen og medarbejderne, mens den sekundære gruppe består af dem i samfundet, der indirekte bliver 

påvirket af virksomhedens ressourceforvaltning som f.eks. lokalsamfundet, konkurrenter, miljøgrupper 

m.m.  For goodwill betyder dette konkret, at det er nødvendigt at identificere, hvilke interessegrupper der 

har behov for informationerne om goodwill. Informationsbehovet vil kunne benyttes i forbindelse med en 

vurdering af, hvordan goodwill bør måles og indregnes i regnskabet. Investorer vil bl.a. have interesse for 

virksomhedens goodwill, da afkastmuligheder og risiko bl.a. bygger på forventninger til det fremtidige ind-

tjeningspotentiale. Goodwill påvirker både afkastningsmuligheden, da goodwill er udtryk for et forventet 

fremdigt overnormalt afkast (jf. senere definition i opgaven), samt risikoen, idet goodwill kun er en forvent-

ning om et fremtidigt overnormalt afkast.  

 

3.4 Kvalitetskravene 

På dette niveau kontrolleres det, om informationen har en nytteværdi for regnskabsbrugeren. Dette bliver 

behandlet i ÅRL § 12, stk. 3.:  

 

§ 12, stk. 3.: ”Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for 

regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbru-

gerne normalt forventer.” 
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For at kunne anvendes i prognosesammenhæng kræves det, at den finansielle rapportering besidder en 

række kvalitative egenskaber. FASB’s kvalitetshierarki indeholder flere end ÅRL, jf. figur 3.2 nedenfor:  

 

   
   Figur 3.2: Kvalitative egenskaber  

   Kilde: Elling, J. O. (2010) side 204 

 

De primære egenskaber, som informationerne skal indeholde, er relevans og validitet/troværdighed for at 

skabe nytteværdi hos brugere. Ved relevans forstås, at ”information er i stand til at gøre en forskel for bru-

gernes beslutning vedrørende ressourceallokering”11. Relevant information skal enten have en prognose-

værdi eller en bekræftelsesværdi. Dette betyder, at informationerne enten skal være anvendelige for regn-

skabsbrugeren med henblik på at udarbejde en prognose eller gøre det muligt at bekræfte tidligere for-

ventninger eller ændre disse pga. den information, som er til rådighed.  

Ved validitet forstås ”at den finansielle information troværdigt repræsenterer de økonomiske fænomener, 

den foregiver at repræsentere”12. Troværdighed opnås, ved at informationerne er fuldstændige, neutrale og 

fejlfri. Ved fuldstændighed menes, at al information, der er nødvendig for at kunne foretage rationelle be-

slutninger, skal være til stede. Neutralitet indebærer, at den finansielle rapport ikke må fremme en særlig 

adfærd hos brugerne ved f.eks. optimisme eller pessimisme. Fejlfri betyder, at den finansielle rapport kun 

må indeholde uvæsentlige fejl og mangler.  

Information med højeste nytteværdi vil have den bedste kombination af relevans og validitet i forhold til in-

                                                            
11 Elling, J. O. (2010) side 205  
12 Elling, J. O. (2010) side 206 
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formationsbehovet13. 

 

De supplerende egenskaber har til formål at adskille mere nyttig fra mindre nyttig information og skal for-

øge den finansielle informations samlede beslutningsnytte14.   

Sammenlignelighed dækker over, at eksterne regnskaber skal kunne sammenlignes på tværs af virksomhe-

der samt over flere år for at kunne forstærke beslutningsnytten. Dermed skal der også opnås konsistens fra 

år til år, og samme indregningskriterier og måleattributter skal som hovedregel anvendes.  

Årsrapporten indeholder usikre informationer, hvor sandheden tolkes ved graden af verificerbarhed.  

Til sidst skal informationerne være til rådighed rettidigt, så de stadig har relevans for brugerne samt være 

forståelig for brugere, som ikke har kendskab til virksomhedsøkonomi m.m.  

 

I den efterfølgende analyse af de forskellige metoder til indregning og måling af goodwill vil de ovenståen-

de kvalitative kriterier blandt andet danne udgangspunkt for bedømmelsen.  

 

3.5 Delkonklusion  

I dette afsnit blev begrebsrammen beskrevet, som er det teoretiske fundament for al regnskabsregulering. 

Begrebsrammen kan opdeles i 5 niveauer. Det overordnede mål efter årsregnskabsloven er det retvisende 

billede, og en virksomheds ledelse skal således vurdere, om årsrapporten i det store hele giver et retvisende 

billede af virksomhedens situation på balancedagen. 

Ud fra begrebsrammens to øverste niveauer blev der gjort rede for regnskabsbrugernes informationsbehov 

samt kvalitetskravene. Kvalitetskravene indebærer, at oplysningerne i årsregnskabet skal være relevante for 

regnskabsbrugeren og pålidelige. Derudover indeholder begrebsrammen også kvalitetskravene forståelig-

hed og sammenlignelighed. Disse kriterier vil danne udgangspunkt for bedømmelsen af informationerne i 

de forskellige teoretiske metoder til behandling af goodwill efter ÅRL og IFRS.  

 

 

  

                                                            
13 Elling, J. O. (2010) side 205 
14 Elling, J. O. (2010) side 207  
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4. Definition af elementer  

I dette afsnit vil definitionen af et aktiv, immaterielle anlægsaktiver og goodwill blive beskrevet.  

Alle poster skal indplaceres under et af de elementer, som årsregnskabet er sammensat af, og et årsregn-

skab må kun indeholde poster, der overholder disse definitioner15. 

Formålet med dette afsnit er at give en definition af goodwill, herunder hvordan det behandles som et ak-

tiv. Det vil blive vurderet, hvorvidt goodwill overordnet kan opfattes som et aktiv, og dermed om begrebs-

rammens 3. niveau anses som opfyldt. Det vil yderligere blive analyseret, om goodwill opfylder begrebs-

rammens kvalitetskrav. I dette afsnit vil kun definitionerne blive beskrevet, og selve indregningskriterierne 

vil blive gennemgået senere i afhandlingen.  

 

4.1 Definition af et aktiv  

Det er nødvendigt først at undersøge, hvorvidt goodwill regnskabsmæssigt kan anerkendes som et aktiv. 

Årsregnskabet må kun indeholde poster, der overholder definitionerne, hvorfor definitionerne får stor be-

tydning for årsregnskabets opbygning og nytteværdi hos brugerne.  

Ifølge den præsentationsorienterede teori kan et aktiv kun anderkendtes, såfremt dette er opnået på bag-

grund af et omkostningsforbrug. Herved adskiller denne teori sig grundlæggende fra det formueorientere-

de paradigme, der kun tillader indregning af aktiver, som har en selvstændig eksistens i virkeligheden uaf-

hængigt af regnskabet. Da begrebsrammen er baseret på det formueorientrede regnskabsparadigme, ses 

alle definitionerne fra en balanceorienteret synsvinkel, og IASB’s begrebsramme fra 1989 indeholder føl-

gende definition: Et aktiv er en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, 

og hvorfra fremtidig økonomisk fordele forventes at tilgå virksomheden16. Definitionen stemmer derudover 

ens med definitionen i IAS 38.8.  

 

I definitionen er opstillet 3 krav, som skal være opfyldt, før eksempelvis goodwill kan karakteriseres som et 

aktiv. For det første skal der være tale om, at ”fremtidige økonomiske fordele forventes”, dvs., der skal væ-

re en forholdsvis stor forventning om en tilvækst i nettopengestrømme eller overskud i den nærmeste 

fremtid. De fremtidige økonomiske fordele kan både omfatte indtægter, omkostningsbesparelser eller an-

dre fordele fra anvendelsen af aktivet i virksomheden.  

Det kan diskuteres om goodwill alene genererer pengestrømme og dermed økonomiske fordele. Goodwill 

skaber ikke i sig selv økonomiske fordele i fremtiden, men opnår sine virkninger på grundlag af et samvirke 

mellem de enkelte aktiver, og derfor argumenterer nogle for, at goodwill ikke opfylder definitionen. De 
                                                            
15 Elling, J. O. (2010) side 212 
16 Elling, J. O. (2010) side 212 
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standardudstedende myndigheder har dog efter mange års diskussion besluttet, at goodwill skal betragtes 

som et aktiv, fordi definitionen ikke udelukker synergi mellem flere indregnede aktiver17. Det må derudover 

formodes, at en køber, der handler på markedsvilkår, ikke ønsker at give mere for en virksomhed, end kø-

beren forventer virksomheden vil kunne generere i økonomiske fordele i fremtiden. Når køber erhverver en 

virksomhed til en pris, der ligger over værdien af nettoaktiverne, må det antages, at køber ser et uidentifi-

cerbart aktiv, der skaber goodwill. Da både erhvervet og intern goodwill er udtryk for en fremtidig over-

normal indtjening, er der tale om en fremtidig økonomisk fordel, der forventes at tilgå virksomheden. 

Goodwill opfylder dermed kravet og kan forventes at resultere i en tilvækst i nettopengestrømmene for 

virksomheden.  

 

En anden betingelse for at kategorisere goodwill som et aktiv, er at det skal være ”kontrolleret” af virksom-

heden. IFRS 3.A definerer en virksomhedssammenslutning som en transaktion eller begivenheder, hvor en 

overtagende virksomhed opnår kontrol over en eller flere virksomheder. Det afgørende er for så vidt ikke, 

om virksomheden har den juridiske ejendomsret, men om den har dispositionsretten, erhverver de øko-

nomiske fordele og løber de økonomiske risici18. Erhvervet goodwill betragtes som knyttet til den enkelte 

virksomhed og opfylder dermed kravet om kontrol.  

Internt oparbejdet goodwill som f.eks. medarbejdere, kompetencer og kundeloyalitet kan kun i begrænset 

omfang kontrolleres af virksomheden. Medarbejdere kan f.eks. i de fleste tilfælde forlade virksomheden. 

Det fremgår også både af ÅRL og IFRS, at internt oparbejdet goodwill ikke kan indregnes som et aktiv, idet 

der ikke er tale om en identificerbar ressource kontrolleret af virksomheden.  

 

Tredje krav er, at goodwill skal være et ”resultat af tidligere begivenheder”. Aktiver må kun omfatte øko-

nomiske ressourcer, som virksomheden har dispositionsretten over på balancedagen, og ikke aktiver, som 

forventes anskaffet i fremtiden. Erhvervet goodwill opfylder dette krav, da goodwillen opstår som følge af 

opkøb af en eksisterende virksomhed. Derudover er også internt oparbejdet goodwill et resultat af en tidli-

gere begivenhed, som f.eks. ansættelse af medarbejdere, fokus på kundepleje eller kompetenceudvikling.  

 

Med udgangspunkt i den formueorienterede teori vil købt goodwill kunne betragtes som et aktiv, og egen 

oparbejdet goodwill opfylder til dels definitionen. Dog kan det diskuteres, om virksomheden altid har kon-

trol over det oparbejdede goodwill, hvorfor det efter ÅRL og IFRS heller ikke er lovligt at indregne internt 

oparbejdet goodwill.  

                                                            
17 Elling, J. O. (2010) side 242 
18 Elling, J. O. (2010) side 227  
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4.2 Definition af immaterielle aktiver  

Ovenstående definition af aktiver sondrer ikke mellem aktivernes art. Goodwill hører under immaterielle 

anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver er, i modsætningen til materielle anlægsaktiver, aktiver, hvortil 

der ikke knytter sig et fysisk element. I praksis er de et udtryk for en afholdt omkostning som er led i en 

kort- eller langvarig fremtidig indtægtsskabende aktivitet, ligesom materielle anlægsaktiver.  

 

I den danske årsregnskabslov er der ingen klar definition af immaterielle anlægsaktiver.  
Jf. ÅRL19 er definitionen på anlægsaktiver ”Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksom-

heden”. IAS 38.8 har en mere konkret definition og definerer immaterielle aktiver som ”Et identificerbart, 

ikke-monetært aktiv uden fysisk substans”.  
Definitionen kræver således, at et immaterielt aktiv er identificerbart, for at der kan skelnes mellem dette 

og goodwill. Med identificerbart menes, at aktivet skal kunne separeres fra andet.  

Et aktiv er identificerbart efter IFRS 3 appendiks A, hvis enten det kan:  

• udskilles fra virksomheden og sælges eller  

• hidrører fra kontraktlige eller andre juridiske rettigheder, uanset om disse rettigheder kan udskilles 

eller overdrages fra virksomheden  

Kravet om identificerbarhed udspringer af ønsket om, at kunne adskille et immaterielt aktiv fra goodwill.  

Ved et købt immaterielt aktiv vil aktivet kunne identificeres i form af, at der i forbindelse med købet er fo-

regået en overførsel af juridiske rettigheder. Internt oparbejdet immaterielle aktiver, vil være svære at 

identificere, men kan som udgangspunkt indregnes hvis sammenhængen mellem afholdte omkostninger og 

de fremtidige økonomiske fordele kan påvises. Købt goodwill kan ikke identificeres individuelt, da det er en 

samling af uidentificerede immaterielle anlægsaktiver og indregnes derfor separat i regnskabet som good-

will.  

 

Definitionen udelukker monetære aktiver, hvorved der forstås aktiver, hvis pålydende værdi ændres som 

følge af kursændringer. Et monetært aktiv er likvide beholdninger og aktiver, der modtages med et kontant 

beløb, der enten er fast eller kan opgøres. Derudover defineres et immaterielt aktiv som uhåndgribeligt. 

 

Der findes flere forskellige typer af immaterielle anlægsaktiver, der bl.a. kan opdeles i følgende grupper:  

• Forsknings- og udviklingsomkostninger 

                                                            
19 Årsregnskabsloven, bilag 1 definitioner, C.2  
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• Patenter, licenser, varemærker m.fl.  

• Goodwill  

Herudover aktiveres og indregnes også ombygning af lejede lokaler, forskellige typer af etableringsomkost-

ning, it-software m.m.. Kendetegnet ved patenter, licenser, varemærker og goodwill er, at der kun kan ske 

aktivering, når aktiverne er erhvervet fra tredjemand. Udviklingsomkostninger derimod er typisk kendeteg-

net ved, at det er internt afholdte omkostninger, som gerne må aktiveres, såfremt virksomheden kan påvi-

se en sammenhæng mellem de afholdte udviklingsomkostninger og den fremtidige indtjening. Forsknings-

udgifterne opfylder ikke kriterierne for indregning, da det kan diskuteres, om der er tale om aktiver i denne 

fase.  

 

4.3 Definition af goodwill  

I teorien defineres goodwill som den ”overnormale indtjeningsevne, nogle virksomheder er i stand til at 

præstere”20, og teoretisk måles goodwill til kapitalværdien af den overnormale del af indtjeningen. 

Det vil sige, at virksomheder kun kan besidde goodwill, hvis de er i stand til at opnå et højere overskud i 

forhold til den investerede kapital sammenlignet med virksomheder med samme risikoprofil. Virksomheder 

med normal indtjeningsevne har dermed ingen goodwill, mens virksomheden med undernormal indtje-

ningsevne har en negativ goodwill. 

ÅRL definerer ikke goodwill entydigt, mens regnskabsvejledningen definerer goodwill som21: ”Positivt for-

skelsbeløb opstået ved køb af en kapitalandel. Opgøres som forskellen mellem kapitalandelens kostpris og 

dagsværdien af den erhvervede virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser.”  

De internationale regnskabsstandarder har ligeledes en definition i IAS 36 afsnit 81, som ligger tæt op ad 

den danske: ”Goodwill, der indregnes i en virksomhedssammenslutning, er et aktiv, der repræsenterer de 

fremtidige økonomiske fordele, der hidrører fra andre aktiver, der er overtaget ved en virksomhedssammen-

slutning, og som ikke identificeres individuelt og indregnes separat”. 

Denne definition vidner om, at goodwill er en meget uhåndgribelig størrelse og et ikke identificerbart aktiv. 

Årsagen er bl.a., at goodwill dækker over et bredt spektrum af forskellige elementer, hvor der f.eks. kan 

nævnes: 

• Knowhow 

• Kunderelationer  

• Synergieffekter 

                                                            
20 Elling, J. O. (2010) side 240 
21 FSR (2016), appendiks A ”Definitioner” 
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• Godt brand 

• Godt image  

• God ledelses og virksomhedskultur  

Ovenstående eksempler på elementer har til fælles, at de ikke er af fysisk substans. Goodwill er dermed et 

uhåndgribeligt aktiv, der udtrykker synergieffekten, der opstår mellem virksomhedens ressourcer.  

 

For at opsummere definitionen opstår goodwill ved en virksomhedssammenslutning og måles som forskel-

len mellem kostprisen for den overtagende virksomhed og dagsværdien af de identificerbare aktiver og 

forpligtelser på overtagelsestidspunktet. Goodwill udgør derved den merværdi, som køber vil give for den 

sælgende virksomheds fysiske og identificerbare værdier. Goodwill er en summering af uidentificerbare an-

lægsaktiver, der har til formål at skabe fremtidige økonomiske fordele ved køb af en virksomhed.  Denne 

merværdi kan f.eks. opstå ved, at køber kan skabe synergi mellem virksomhederne ved bl.a. at opnå stor-

driftsfordele.  

 

4.3.1 Typer af goodwill   

Lovgivningen sondrer mellem intern oparbejdet goodwill og købt goodwill.  

Internt oparbejdet goodwill sker via virksomhedens egen aktivitet som f.eks. specifik knowhow, medarbej-

derkompetencer, kundeloyalitet eller en stærk virksomhedskultur. Intern goodwill kan opstå som følge af 

måden, hvorpå omverdenen ser på virksomheden. Dette kan komme til udtryk i form af etablering af et 

brand eller et omdømme. Virksomheder kan forsøge at få forbrugerne til at udsende et signal ved f.eks. at 

købe et bestemt produkt; andre gange kan det fremkomme uden virksomhedens indflydelse herpå. Dette 

betyder, at virksomheden ikke altid har direkte og målbare omkostninger, der kan henføres til oparbejdel-

sen af den interne goodwill.  

Erhvervet goodwill også kaldet koncerngoodwill opstår, når en køber af en virksomhed betaler merpris. Ved 

en virksomhedssammenslutning skal to uafhængige parter nå til enighed om salgsprisen. Prisen for de fysi-

ske aktiver og gælden kan vurderes helt konkret og vil udgøre virksomhedens nettoaktiver til dagsværdi. 

Derimod kan der opstå en større forhandlingsdiskussion omkring, hvad køber skal betale for de uidentifi-

cerbare aktiver, der er internt oparbejdet i virksomheden. Som beskrevet ovenfor kan merprisen skyldes 

synergi, eller at den sælgende virksomhed besidder ikke-indregnede immaterielle aktiver. Det er bl.a. vær-

dien for disse uidentificerbare aktiver, som i henhold til ÅRL og IFRS skaber en eventuel goodwill, som kø-

beren er villig til at betale for.  
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4.4 Paradigmernes definition af goodwill 

Et aktiv er ifølge det præsentationsorienterede paradigme betinget af, at der foreligger et omkostningsfor-

brug. Dette harmonerer med goodwill, såfremt denne er købt, idet der ved købet foreligger et omkost-

ningsforbrug. Hvis goodwill imidlertid er oparbejdet, kan det være svært at afgrænse de omkostninger, der 

er medgået til dannelse af goodwill. Egen oparbejdet goodwill kan i teorien kun indregnes under betingelse 

af, at det medgåede omkostningsforbrug kan kvantificeres og måles.  

Således kan det konkluderes, at ud fra den præsentationsorienterede teori, at købt goodwill anderkendes 

som et aktiv, mens egen oparbejdet goodwill ikke kan anderkendes, medmindre omkostningsforbruget bå-

de kan kvantificeres og måles.  

 

Til trods for at ÅRL er udarbejdet efter den formueorienterede teori, hvor der lægges vægt på værdien på 

statusdagen fremfor det medgåede omkostningsforbrug, må egen oparbejdet goodwill ikke klassificeres 

som et aktiv, da det ikke er et identificerbart aktiv, der kan kontrolleres af virksomheden. Dermed anvendes 

synspunktet fra det præsentationsorienterede paradigme, hvor egen oparbejdet goodwill ikke må indreg-

nes. Egen oparbejdet goodwill bliver dog også problematisk ved måling, relevans samt pålidelighed, da det 

er svært at værdiansætte, så det giver et retvisende billede af virksomheden.      

 

4.5 Begrebsrammen  

I kapitel 3 blev regnskabsbrugernes informationsbehov samt kvalitetskrav gennemgået. Det blev beskrevet, 

at information både skal være relevant og pålidelig for at blive medtaget i årsrapporten samt sammenligne-

lig og forståelig, jf. IASB’s begrebsramme.  

Goodwill kan have stor betydning og er relevant for f.eks. investorer samt långiver, da goodwill er udtryk 

for ikke-realiserede økonomiske fordele, og dermed viser det forventede fremtidige økonomiske afkast fra 

deres investerede kapital. Informationen kan påvirke deres beslutninger og skal medtages i årsrapporten.  

Goodwill bør derfor behandles detaljeret i et regnskab, såfremt informationen giver yderligere oplysninger 

og har en indvirkning på brugernes beslutningsgrundlag.  

Indregning af intern oparbejdet goodwill udelukkes, da det ikke kan måles pålideligt men er baseret på en 

del subjektivt skøn. Man har ved erhvervet goodwill en konkret markedsværdi af den overtagne virksom-

hed samt værdien af dennes nettoaktiver og forpligtelser. Det er som nævnt forskellen på disse to værdier, 

der udgør den erhvervede goodwill, og denne kan derfor måles pålideligt og troværdigt – både efter ÅRL og 

IFRS.  

Det vurderes, at da erhvervet goodwill efterhånden har en større og større post i balancen og generelt be-

tyder mere for nutidens virksomheder, er informationen omkring dette også med til at fremme forståelsen 
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af virksomheden. 

Det formodes, at hvis en virksomhed følger ÅRL eller IFRS, er informationen om goodwill sammenlignelig år 

for år internt i virksomheden. Modsat kan man ikke på samme måde sammenligne informationerne, hvis 

der er tale om to virksomheder, der benytter hver sin lovgivning. Da goodwill ikke skal afskrives efter IFRS 

men skal efter ÅRL, vil kravet om sammenlignelighed ikke være fuldstændig opfyldt. Hvis IFRS-regelsættet 

blev benyttet af alle danske virksomheder, ville informationerne være sammenlignelige med udenlandske 

virksomheder, der benytter IFRS.  

 

Det kan konkluderes, at goodwill opfylder stort set alle kvalitetskrav, hvis der ses bort fra, at Danmark be-

nytter to forskellige regelsæt. Derfor skal information om goodwill med i årsrapportering efter begrebs-

rammens kvalitetskrav.  

 

4.6 Delkonklusion  

 Goodwill opstår ved en virksomhedssammenslutning og måles som forskellen mellem kostprisen for den 

overtagende virksomhed og dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser på overtagelsestids-

punktet. Dette afsnit har analyseret goodwills berettigelse i begrebsrammens niveau 3 ved at undersøge, 

om goodwill opfylder kravene for at være et aktiv. Analysen viste, at goodwill opfylder de tre grundelemen-

ter for definitionen af et aktiv.  

Immaterielle anlægsaktiver er, i modsætning til materielle aktiver, aktiver, hvortil der ikke knytter sig et fy-

sisk element. På baggrund af dette defineres goodwill også som en række uidentificerbare aktiver, der ved 

synergieffekt forventes at kunne skabe en fremtidig økonomisk fordel for den overtagende virksomhed.  

Det er kun det købte goodwill, som må indregnes i årsregnskabet, da den interne goodwill er svær at opgø-

re pålideligt i henhold til de kvalitative egenskaber.  

Informationen om goodwill er helt sikkert relevant for regnskabsbrugerne, da den kan være med til at afgø-

re, om investorer skal investere i virksomheden eller ej. Kravet om pålidelighed gør det klart, hvorfor det 

kun er erhvervet goodwill, som skal indregnes i årsregnskabet. Informationen om goodwill vejleder regn-

skabsbrugeren, hvorfor kravet om forståelighed er opfyldt. Sammenligningskravet kan diskuteres, da in-

formationen om goodwill bliver behandlet forskelligt efter ÅRL og IFRS og dermed ikke kan sammenlignes 

på tværs. Kravet blev dog antaget som opfyldt.  
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5. Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger 

En virksomhedssammenslutning er en sammenlægning af to eller flere separate enheder eller virksomhe-

der til én rapporterende enhed22.  

ÅRL’s principper for virksomhedssammenslutninger bygger på den ophævede IAS 22, som i 2009 er erstat-

tet af IFRS 3 ”Business Combination”. Der er forskel på ÅRL og IFRS på en række områder, herunder regn-

skabsmæssig behandling af goodwill. IFRS 3 kan anvendes som fortolkningsbidrag til ÅRL på områder, hvor 

standarden ikke er i modstrid med lovens bestemmelser.  

I dette kapitel vil det blive gennemgået, hvordan goodwill opgøres i forbindelse med en virksomhedssam-

menslutning efter henholdsvis ÅRL og IFRS. Der eksisterer flere uligheder mellem de to praksis, som bevir-

ker, at værdiansættelsen af goodwill kan være forskelig. De for afhandlingen relevante forskelle mellem 

ÅRL og IFRS vil blive beskrevet. Det skal bemærkes, at der er yderligere aspekter vedrørende virksomheds-

sammenslutning efter ÅRL og IFRS end de, som bliver behandlet i dette afsnit.  

 

5.1 Virksomhedssammenslutning  

En virksomhedssammenslutning er en transaktion eller en anden begivenhed, hvor en overtagende virk-

somhed opnår bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder23.  

En sammenlægning kan ske ved, at en virksomhed køber aktiverne i en anden virksomhed, hvorefter den 

købte virksomhed ophører. Et opkøb kan også ske ved, at størstedelen af aktierne eller anparterne købes i 

en anden virksomheden og dermed opstår et moder-datterforhold mellem selskaberne.  

Der vil oftest ved køb af kapitalandele fremkomme et forskelsbeløb, som betegnes som koncerngoodwill. 

Dette kapitel vil udelukkende omhandle den regnskabsmæssige behandling ved køb af kapitalandele, idet 

der i sådanne situationer opstår en række problemstilling, der i sidste ende kan have stor betydning for op-

gørelsen af koncerngoodwillen. Ved køb af aktiviteter opstår ikke samme problemstillinger ved opgørelsen 

af goodwillbeløbet, da denne som regel er fastsat i aftalegrundlaget. 

 

5.2 Sammenslutningsmetoder 

Virksomhedssammenslutninger skal behandles efter enten overtagelsesmetoden eller sammenlægnings-

metoden. Virksomhedssammenslutninger skal efter ÅRL som hovedregel behandles efter overtagelsesme-

toden. Sammenlægningsmetoden kan dog anvendes ved f.eks. lodrette fusioner, hvor der ikke ydes noget 

vederlag ved fusionen, samt når ligeværdige parter etablerer en koncern eller indgår i en fusion. Ved æn-

dringerne af ÅRL med virkning fra 1. januar 2016 kan sammenlægningsmetoden alene anvendes ved kon-
                                                            
22 Elling, J. O. (2010) side 242 
23 IFRS 3, appendiks A 
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cerninterne omstruktureringer, eller hvor parterne i øvrigt er underlagt fælles kontrol24.  

IFRS 3 anvendes på virksomhedssammenslutninger imellem uafhængige parter25. Efter IFRS 3.4 skal virk-

somhedssammenslutninger behandles efter overtagelsesmetoden. Alle børsnoterede virksomheder er på-

lagt at bruge overtagelsesmetoden, da disse aflægger regnskab efter IFRS. Sammenlægningsmetoden vil ik-

ke blive beskrevet i denne opgave, da både IFRS og ÅRL alene eller som hovedregel benytter overtagelses-

metoden.  

 

5.3 Overtagelsesmetoden  

Overtagelsesmetoden indeholder efter IFRS 3.5 fire trin, hvorimod overtagelsesmetoden efter blandt andet 

EY’s opfattelse indeholder fem trin26. Jeg har valgt at medtage alle fem trin, da jeg ser det ekstra trin som 

væsentlig. Derudover er de resterende trin ens. De fem punkter er som følgende:  

1. Identifikation af overtagende og overtaget virksomhed  

2. Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt 

3. Opgørelse af kostprisen for den overtagne virksomhed 

4. Identifikation og opgørelse af dagsværdi af de identificerbare nettoaktiver  

5. Opgørelse af goodwill (forskellen mellem punkt 3 og 4)  

De fem punkter vil blive gennemgået hver for sig. Gennemgangen vil både beskrive ÅRL- og IFRS–

bestemmelser, og forskellene herimellem vil blive beskrevet.  

 

1) Identifikation af den overtagende virksomhed  

Fastlæggelse af, hvilken virksomhed der overtager, og hvilken virksomhed der bliver overtaget, er vigtig i 

relation til, hvilken virksomheds nettoaktiver, der skal omvurderes til dagsværdi. Identifikationen er ikke 

specifikt reguleret i ÅRL eller IFRS. Det har været Erhvervsstyrelsens opfattelse, at den overtagende virk-

somhed i henhold til ÅRL altid vil være den virksomhed, der juridisk overtager en anden virksomhed27.  

Efter IFRS fastsættes parterne ud fra substansen i transaktionen, dermed menes der de regnskabsmæssige 

forhold og ikke de juridiske28. Den overtagende virksomhed er efter IFRS 3.7 kendetegnet ved at være den 

af de sammensluttede virksomheder, der opnår bestemmende indflydelse29. Som hovedregel vil det være 

                                                            
24 ÅRL § 121, stk. 3 
25 IFRS 3.2.c modsætningsvis 
26 EY (2015) Indsigt i årsregnskabsloven side 201  
27 EY (2015) Indsigt i årsregnskabsloven side 201 
28 Deloitte (2013) side 49 
29 Bestemmende indflydelse dækker bl.a. at besidde flertallet af stemmerettighederne, have den bestemmende ret til 
at udnævne og afsætte flertallet i bestyrelsen, bestemmende indflydelse på baggrund af vedtægterne m.m.  
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den betalende virksomhed, som er den overtagende. 

For at bestemmelserne efter IFRS bliver forståelige skal der forestilles et eksempel hvor virksomhed A vil 

købe virksomhed B. Virksomhed A er derfor den juridiske overtagende virksomhed, mens virksomhed B er 

den juridiske overtaget virksomhed.  

  
 

Efter IFRS 3.B15 kan virksomhedsovertagelser også resultere i såkaldte omvendte virksomhedsovertagelser, 

som typisk vil forekomme, hvis betaling for en virksomhedsovertagelse sker ved udstedelse af aktier i den i 

juridisk forstand overtagende virksomhed. Dette kan derfor opstå hvis virksomhed A betaler for virksomhed 

B ved udstedelse af aktier. Herved opnår aktionærerne i den købte virksomhed B kontrol over den samlede 

virksomhed. I sådanne situationer vil det efter IFRS 3.B15 normalt være den virksomhed, som udsteder ka-

pitalandele, som er den overtaget virksomhed, da datterselskabet vederlægges med så mange aktier, at de 

opnår flertal af stemmerettighederne i moderselskabet. Hermed skal virksomhed A, hvis aktier erhverves, 

være den regnskabsmæssigt overtagede virksomhed, hvis transaktionen betragtes som en omvendt virk-

somhedsovertagelse.    

Ifølge ÅRL anses den i juridisk forstand overtagende virksomhed A også i regnskabsmæssig forstand for den 

overtagende virksomhed. Ved lovændringerne i ÅRL med effekt fra 2016 vil den faktisk overtagende virk-

somhed anses som den regnskabsmæssigt overtagende virksomhed30. De forhenværende regler muliggjor-

de spekulationer omkring, hvilken virksomhed der skulle være den formelle erhverver31. Årsagen hertil var, 

at det er aktiver og forpligtelser i den overtagede virksomhed, som skal omvurderes til dagsværdi. Hvis en 

stor virksomhed skal overtage en lille virksomhed, kan der være en interesse i at lade den lille virksomhed 

være den formelt erhvervende virksomhed, da alle aktiver og forpligteler i den store virksomhed herefter 

skal omvurderes til dagsværdi, ligesom der skal beregnes goodwill i den store virksomhed.  

Fremover skal der ved vurderingen af den faktiske overtager bl.a. indgå overvejelser om, hvilken aktionær-

                                                                                                                                                                                                     
 
30 ÅRL § 122, stk. 2 
31 EY (2015) Indsigt i årsregnskabsloven - væsentlige ændringer på vej side 27 
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gruppe, der er kontrollerende efter overtagelsen. I de fleste tilfælde er der ingen tvivl om, hvem der er den 

overtagende virksomhed. Forekommer der tvivl, kan den formelt erhvervende virksomhed anses som er-

hverver32.  

 

2) Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt 

Når den overtagende og overtagede virksomhed er identificeret, skal tidspunktet for overtagelsen fastlæg-

ges. Overtagelsestidspunktet er den dag, hvor kontrollen effektivt overgår til den overtagende virksomhed. 

Herved forstås, at den overtagende virksomhed kan træffe driftsmæssige og finansielle beslutninger i den 

overtagede virksomhed, og den overtagende virksomhed opnår økonomiske fordele fra den overtagne virk-

somheds aktiviteter33. Den overtagende virksomhed anses normalt for at have opnået bestemmende ind-

flydelse over den overtagede virksomhed på tidspunktet for indgåelsen af en bindende overdragelsesaftale 

mellem parterne, medmindre der er fastsat et bestemt fremtidigt tidspunkt, eller der er tilknyttet væsentli-

ge suspensive betingelser for overdragelsen34. Overtagelsestidspunktet er tidspunktet for opgørelse af 

dagsværdien for de overtagne aktiver og forpligtelser samt goodwill.  

Der er ingen forskelle omkring overtagelsestidspunktet mellem IFRS og ÅRL på baggrund af ovenstående.  

 

3) Opgørelse af kostprisen for den overtagne virksomhed 

Den købende virksomheds kostpris for den erhvervede virksomhed opgøres efter ÅRL som købsvederlaget 

med tillæg af omkostninger, der knytter sig direkte hertil. Disse omkostninger kan f.eks. være omkostninger 

til afgifter, advokat, revisor og bank. Efter IFRS udgiftsføres omkostninger i forbindelse med handlen i hen-

hold til reglerne i IFRS 3.53. 

Der er således forskel på den regnskabsmæssige behandling af købsomkostningerne efter ÅRL og IFRS.  

Goodwill vil efter ÅRL blive forøget med værdien af transaktionsomkostningerne. Det kan diskuteres, om 

denne forøgelse giver et retvisende billede, da den kan betragtes som oppustet. Har virksomheden haft be-

tydelige transaktionsomkostninger i forbindelse med et opkøb, kan det være tiltalende at aktivere disse, så 

resultatet i anskaffelsesåret ikke påvirkes. 

Købsvederlaget kan bestå af kontanter eller ikke-kontante vederlag som f.eks. betaling med egne kapital-

andele. Ved denne form for betaling foretages en måling af dagsværdien på overtagelsestidspunktet. Hvis 

aktierne er børsnoteret, anvendes børskursen og eller foretages en vurdering af værdien på disse.  

 

Hvis der opstår ændringer i vederlaget grundet begivenheder indtruffet på et senere tidspunkt end overta-

                                                            
32 ÅRL § 122, stk. 2 
33 Steffensen, H. & Skødt, L. & Nilsen, J. & Fedders, J. (2011) side 851 
34 Steffensen, H. & Skødt, L. & Nilsen, J. & Fedders, J. (2011) side 851 



 28 

gelsestidspunktet, reguleres dette i kostprisen i balancen efter ÅRL35. Disse begivenheder kan f.eks. være 

betingede betalinger (f.eks. earn-out-aftale), som ikke indfries grundet et f.eks. for lille resultat. Dette giver 

anledning til nedjustering af vederlaget efter overtagelsen og dermed korrektion af goodwill. Efterfølgende 

værdiændringer af kostprisen indregnes efter IFRS i resultatopgørelsen, hvorfor der er forskel på ÅRL og 

IFRS.  

 

4) Identifikation og opgørelse af dagsværdi af de identificerbare nettoaktiver 

Den overtagede virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser skal på overtagelsestidspunktet opgø-

res til dagsværdi. Ved identificerbare forstås både de bogførte og ikke-bogførte aktiver og forpligtelser. ÅRL 

indeholder ikke en detaljeret bestemmelse vedrørende omvurderingen af de identificerbare aktiver og for-

pligtelser. Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at det formentlig ikke vil være i strid med ÅRL at anvende 

IFRS 3 som fortolkning ved identifikation og måling af overtagne aktiver og forpligtelser36.  

De almindelige indregningskriterier skal dog være opfyldt efter ÅRL § 33, som vil blive gennemgået i kapitel 

6. I denne gennemgang konkluderes det, at der er forskel på ÅRL og IFRS’ sandsynlighedskriterie, da ÅRL ik-

ke tillader indregning i overtagelsesbalancen, hvis sandsynlighedskriteriet på over 50 % ikke er opfyldt.  

IFRS ikke har samme krav, da sandsynligheden blot skal afspejles i dagsværdien.  

Derudover kræver definitionen på et immaterielt aktiv, at et aktiv kan identificeres, så det er muligt at skel-

ne mellem dette og goodwill, jf. kapitel 4.  

Omvurderingen af de bogførte og ikke-bogførte aktiver og forpligtelser skal efter IFRS ske ved en købe-

sumsallokering. Der henvises til afsnit 5.4 for gennemgang af købesumsallokering.  

 

Der kan ved en virksomhedssammenlægning forekomme omstruktureringsomkostninger, som følge af 

sammenlægningen af de to virksomheder. Efter IFRS må omkostninger til omstrukturering kun identificeres 

og indregnes, hvis de allerede er en forpligtelse i den overtagne virksomhed på overtagelsestidspunktet37. 

Efter ÅRL skal de forventede omkostninger til omstrukturering i den overtagede virksomhed indregnes som 

en hensat forpligtelse, når der er truffet beslutning om omstrukturering og processen med at gennemføre 

omstruktureringen er påbegyndt38.  

Indregningskriterierne for hensættelser til omstrukturering er i 2016 blevet tilpasset IFRS, som betyder, at 

en omstruktureringshensættelse skal indregnes på et senere tidspunkt end under de tidligere regler39. Før 

                                                            
35 Deloitte (2013) side 49 
36 PwC (2015) side 409 
37 Deloitte (2013) side 48 
38 ÅRL § 47 
39 PwC (2015) side 32 
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2016 kunne en hensættelse indregnes, når den var besluttet og der forelå en overordnet plan. Fra 2016 stil-

les der krav om, at omstruktureringen skal være besluttet, der skal være udarbejdet en deltaljeret plan og 

processen med at gennemføre omstruktureringen skal være påbegyndt. Omstruktureringen anses for på-

begyndt, når virksomheden f.eks. har startet nedtagningen af anlæg eller foretaget salg af aktiver. Proces-

sen anses også for påbegyndt når virksomheden har offentliggjort en overordnet plan for omstrukturerin-

gen, som er tilstrækkelig detaljeret, at den skaber en berettiget forventning hos andre parter om, at virk-

somheden vil foretage omstrukturering40. Dette kan f.eks. være medarbejder er blevet informeret om ned-

skæringer eller samhandelspartnere er informeret i form af opsigelse af kontrakter.  

Dette bygger på, at der først er tale om en forpligtelse, når gennemførelsen er påbegyndt. Indtil dette er 

sket, kan ledelsen omkostningsfrit ændre beslutningen, hvorfor der reelt ikke er tale om en forpligtelse. Alt 

andet lige vil dette betyde, at virksomhederne kan indregne færre omstruktureringshensættelser på balan-

cedagen efter den nye ÅRL.  

 

Ved identifikation af de overtagne aktiver skal den overtagende virksomhed vurdere, hvorvidt virksomhe-

den ønsker at anvende dem i den videre drift. ÅRL tillader, at virksomheden tager hensyn til hensigten med 

aktivet, og om man ønsker at bruge det fremover. Hvis den overtagende virksomhed ikke ønsker at anven-

de det fremadrettet, skal der ikke tillægges en værdi i overtagelsesbalancen efter ÅRL.  

IFRS 3 kræver derimod, at aktiver og forpligtelser indregnes i overtagelsesbalancen, uanset om den overta-

gende virksomheder har til hensigt at anvende disse i driften. Den overtagende virksomhed skal foretage en 

nedskrivning på aktivet i den efterfølgende periode, såfremt virksomheden ikke ønsker aktivet eller forplig-

telsen41.  

 

I forbindelse med identificering af nye aktiver er særligt immaterielle aktiver interessante. De nye identifi-

cerede aktiver kan omfatte internt oparbejdede aktiver såsom kundekontrakter, varemærker, knowhow 

m.m. De identificerede immaterielle aktiver, der opfylder indregningskriterierne, skal værdiansættes til 

dagsværdi. Målingen til dagsværdi af de identificerede aktiver udgør derefter de nye kostpriser for de over-

tagne nettoaktiver.  

Begrebet dagsværdi betegnes i ÅRL42 som ”… det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse 

kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter”. Denne definition stemmer godt 

overens med definitionen på dagsværdi i IFRS 13.  

                                                            
40 EY (2015) Indsigt i årsregnskabsloven – væsentlige ændringer på vej side 314 
41 Feddersen, J. & Steffensen, H. (2012) side 207  
42 ÅRL bilag 1, afsnit D, punkt 2  
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Dagsværdien kan være svær at opgøre, da det afhænger af, om der eksisterer et velfungerende marked. 

Dagsværdien fastlægges ud fra følgende hierarki43:  

1. Salgsværdien på et velfungerende marked 

2. Hvis der ikke findes sådan et marked, anvendes salgsværdien i et velfungerede marked for de en-

kelte bestanddele  

3. Hvis sådan ikke findes, anvendes kapitalværdien på basis af almindelige anderkendte værdiansæt-

telsesteknikker.  

Metode 3 anvendes oftest på immaterielle aktiver, da der intet velfungerede marked findes. En af de mest 

anderkendte kapitalværdi metoder er Discounted Cash Flow-model (DCF-modellen), hvor de fremtidige frie 

cash flows fra aktivet tilbagediskonteres til nutidsværdien. Afhandlingen vil ikke komme dybere end på dis-

se værdiansættelsesteknikker.  

 

5) Opgørelse af goodwill 

Forskellen mellem kostprisen og dagsværdien af de identificerede aktiver og forpligtelser udgør goodwill44. 

Hvis der opstår en positiv forskel mellem vederlaget og de overtagne nettoaktiver opgjort til dagsværdi, 

fremkommer en positiv goodwill. Værdien af goodwill indregnes og opgøres identisk for ÅRL og IFRS.  

 

Hvis der frem til udløbet af det første regnskabsår efter overtagelsen identificeres væsentlige aktiver eller 

forpligtelser, der også eksisterede på overtagelsestidspunktet, men som ikke er indregnet ved overtagelsen, 

skal den oprindelige goodwill reguleres herfor45. Denne regulering er nødvendig, da den overtagende virk-

somhed meget sjældent på overtagelsestidspunktet har den fulde indsigt i den virksomhed, som bliver 

overtaget. Konstateres det efter overtagelsestidspunktet, at aktiver eller forpligtelser skulle have været ind-

regnet med et andet beløb end det oprindeligt indregnede, ændres opgørelsen, hvilket medfører en tilsva-

rende korrektion af goodwill efter ÅRL. Disse ændringer kan alene foretages i anskaffelsesåret og i det før-

ste regnskabsår efter overtagelsen.  

Ifølge IFRS 3.45 kan aktiver og forpligtelser alene korrigeres i en 12-måneders periode fra overtagelsestids-

punktet, hvis virksomheden i denne periode har fået ny viden om de identificerede aktiver og forpligtelser. 

Ændringen i de fastsatte dagsværdier skal korrigeres i den opgjorte goodwill efter IFRS 3.48. Ved efterføl-

gende regulering er der dermed forskel fra ÅRL til IFRS.  

 
                                                            
43 PwC (2015) side 521 
44 IFRS 3.32 
45 PwC (2015) side 45 
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5.4 Købesumsallokering  

Siden 2004 har danske virksomheder, der aflægger årsregnskab efter internationale regnskabsstandarder, 

skulle foretage en purchase price allocation (PPA) eller på dansk en købesumsallokering ved virksomheds-

overdragelser46. PPA er også relevant for virksomheder, der aflægger årsregnskab efter ÅRL, idet ÅRL §122 

kræver, at identificerbare aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed indregnes til dagsværdi på 

overtagelsestidspunktet, herunder også ikke tidligere identificeret aktiver. Der er visse forskelle mellem ÅRL 

og IFRS i relation til, hvilke krav der skal være opfyldt, for at aktiver og forpligtelser kan indregnes, men 

principperne er de samme.  

 

PPA er en metode til at opgøre samtlige aktiver og goodwill ved overtagelser af en anden virksomhed. PPA 

er reguleret i IFRS 3 Business Combinations og betyder i praksis, at man ikke blot kan allokere forskellen 

mellem købesummen og den bogførte værdi af aktiverne til goodwill. I stedet skal man indregne alle over-

tagne aktiver til dagsværdi, herunder også aktiver, der ikke tidligere har været identificeret i balancen.  

Ved overtagelsesmetoden vil de aktiver, som ikke tidligere har været identificeret, men som efterfølgende 

indregnes i købers regnskab, oftest være immaterielle aktiver. Allokering af hele forskellen mellem købe-

summen og den bogførte værdi til goodwill vil i praksis ikke accepteres47. Dette betyder, at mængden af 

goodwill bliver reduceret, da flere aktiver bliver identificerbare. Formålet med PPA er netop at mindske 

størrelsen af goodwill, da dette altid har været en uigennemskuelig post i regnskabet48 og dermed opnå 

større transparens i regnskabet og forbedre informationsværdien for regnskabsbrugerne.  

 

Det første skridt i en PPA er at identificere de immaterielle aktiver, der er overtaget ved transaktionen. Det 

er fortsat et krav, at man forholder sig til indregningskriterierne efter ÅRL og IFRS.  

Når de immaterielle aktiver skal identificeres, er det vigtigt at have en struktureret proces, så identifikatio-

nen er grundig og effektiv. Et eksempel på en identifikationsproces kan være følgende:  

                                                            
46 Christensen, T. B. & Knudsen, H. J. & Plenborg, T. P. (2009) side 2 
47 Christensen, T. B. & Knudsen, H. J. & Plenborg, T. P. (2009) side 3 
48 Christensen, T. B. & Knudsen, H. J. & Plenborg, T. P. (2009) side 3 
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Figur 5.1: Identifikationsproces 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ”Christensen, T. B., Knudsen, H. J. & Plenborg, T. P. (2009)” side 5 

 

Man bør vurdere rationalet bag transaktionen for at opnå en indikation af de vigtigste immaterielle aktiver. 

Her kan offentlig tilgængelig information, interne informationskilder samt due diligence-rapporter være 

behjælpelige. Det vil oftest være nødvendigt at interviewe nøglepersoner fra den købende og opkøbende 

virksomhed, da de besidder en dybere forståelse for rationalet bag. Derudover skal man også forholde sig 

til den generelle opfattelse af virksomheden og dennes aktiver og ikke kun den købende virksomheds op-

fattelse.  

Man bør udarbejde en oversigt over samtlige identificerede immaterielle aktiver, som opfylder indreg-

ningskriterierne. Der bør til brug af den senere værdiansættelse udarbejdes et hierarki af de immaterielle 

aktiver ordnet efter deres bidrag til den samlede omsætning49. Dette sikrer en afklaring af de ind indbyrdes 

sammenhæng, herunder hvilke aktiver, der bidrager mest til omsætningen og de forventede fremtidige 

pengestrømme. De identificerede aktiver, som opfylder indregningskriterier, skal værdiansættes til dags-

værdi. Alle dagsværdierne bør til sidst afstemmes i forhold til bl.a. summer relativt til købesummen samt 

værdien af de enkelte immaterielle aktiver relativt til hinanden. Som følge af allokeringen til andre aktiver 

vil goodwill udgøre en relativ mindre del af købesummen end uden allokeringen.  

PPA har direkte indflydelse på regnskabsaflæggelsen, hvorfor det er vigtigt at foretage en retvisende alloke-

ring. En ukorrekt allokering kan skabe støj i indtjeningsbilledet, og der kan opstå fejl i værdiansættelsen af 

det enkelte aktiv, hvilket kan resultere i fremtidige nedskrivninger.  
                                                            
49 Christensen, T. B. & Knudsen, H. J. & Plenborg, T. P. (2009) side 5  
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5.5 Overtagelsesmetoden efter ÅRL og IFRS 

I dette afsnit vil jeg analysere, hvilken indvirkning overtagelsesmetoden efter ÅRL og IFRS har på det retvi-

sende billede af et årsregnskab. Der introduceres to fiktive virksomheder, A og B, for at vise opgørelsen af 

goodwill efter overtagelsesmetoden. Alle værdierne er fiktive og udvalgt med henblik på at fremhæve, 

hvordan indregning og opgørelsen indvirker på goodwill. Eksemplet vil blive gennemgået efter henholdsvis 

ÅRL og IFRS, hvor de lovmæssige forskelle, som er behandlet tidligere i kapitlet, beskrives ved hjælp af ek-

semplet. Til sidst vil jeg analysere indvirkning på det retvisende billede efter de to regelsæt.  

 

Identifikation af køber og sælger  

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

I det fiktive eksempel overtager virksomhed A virksomhed B. Virksomhed A vil være den virksomhed, som 

juridisk overtager i henhold til ÅRL og ligeledes være den part, der besidder kontrollen ifølge IFRS. Ved lov-

ændringerne i ÅRL med effekt fra 2016 vil den faktisk overtagende virksomhed også anses som den regn-

skabsmæssigt overtagende virksomhed.  

Virksomhed B er således den sælgende virksomhed, hvis identificerbare aktiver og forpligtelsen skal opgø-

res til dagsværdi både efter ÅRL og IFRS.  

 

Fastlæggelse af overtagelsesdato  

I dette eksempel fastlægges overtagelsesdatoen til 1-1-2016. Begge virksomheder har aflagt regnskab ulti-

mo 2015, og deres aktiver og passiver er således bogført 31-12-2015.  

 

Opgørelse af kostpris  

Begge parter er blevet enige om købsprisen på 50 mio. kr.  

Virksomhed A har som følge af overtagelsen haft følgende transaktionsomkostninger:  

                                                   
   Figur 5.2: Transaktionsomkostninger 

   Kilde: egen tilvirkning 

 

Ifølge ÅRL medtages direkte omkostninger forbundet med overtagelsen til kostprisen, dvs. udgifter til revi-

sor, advokat og rejser. Kostprisen udgør efter ÅRL og IFRS derved:  
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  Figur 5.3: Kostpris 

  Kilde: egen tilvirkning 

 

IFRS medtager ikke transaktionsomkostninger forbundet med overtagelse, hvorfor kostprisen efter IFRS vil 

udgøre 50 mio. kr. Transaktionsomkostningerne vil i stedet resultatføres, i takt med at de afholdes.  

 

Identifikation og opgørelse af dagsværdi af de identificerbare nettoaktiver 

Virksomhed B’s aktiver pr. 31-12-2015 udgjorde 27 mio. kr. jf. figur 5.5. Udover allerede bogførte aktiver 

har virksomhed B en række ikke-bogførte aktiver og forpligtelser, jf. figur 5.4. Disse indeholder blandt andet 

immaterielle aktiver, som ikke tidligere har opfyldt kravene for indregning.  

 

             
  Figur 5.4: Ikke-bogførte poster 

  Kilde: Egen tilvirkning 

 

Virksomhed B’s identificerede aktiver skal inden overtagelsen opgøres til dagsværdi. Ved identificerbare ak-

tiver forstås alle individuelle aktiver, både bogført og ikke-bogførte. Dagsværdiberegningen vil typisk ske 

ved, at et eksternt firma værdiansætter samtlige aktiver. Dette firma finder en dagsværdi af virksomhed B’s 

aktiver på 41,5 mio. kr.  De førhen ikke-bogførte immaterielle aktiver vedrører brugsrettigheder, varemær-

ke og kundelister.  
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Nedenfor i figur 5.5. ses virksomhed B’s balance opskrevet med dagsværdier på overtagelsestidspunktet. 

Bemærk, at nedenstående balance ikke viser, om dagsværdien opfylder bestemmelserne efter ÅRL eller 

IFRS. Dette vil blive gennemgået efterfølgende for hver post.  

 

           
        Figur 5.5: Opskrivning til dagsværdi 

      Kilde: Egen tilvirkning 

Lager 

I forbindelse med gennemgang af varelageret er det konstateret, at en del af lageret er beskadiget, og at 

der er foretaget en produktionsfejl. Lageret bliver efter ÅRL og IFRS nedskrevet med 0,5 mio. kr. 

 

Materielle anlægsaktiver  

De materielle anlægsaktiver opskrives på almindelig vis for identificerede aktiver. Dagsværdien på de mate-

rielle anlægsaktiver er blevet opskrevet med 1,5 mio. kr. efter ejendomsmæglerens vurdering af bygningen. 

Dagsværdien udgør den nye kostpris. Dette gælder både efter ÅRL og IFRS.  

 

Brugsrettighed  

Brugsrettigheden omhandler rettigheden til brugen af et givent aktiv og opstå som led i et kontraktligt for-

hold. Efter ÅRL indregnes brugsrettigheden som et aktiv, da den opfylder kravet om et identificerbart aktiv, 

da brugsrettigheden hidrører fra en kontraktlig rettighed. Derudover kan værdien opgøres pålideligt, og der 

er 100 % sandsynlighed for, at der vil tilflyde økonomiske fordele til virksomheden fra brugsrettigheden.  

Efter IFRS indregnes brugsrettigheden ligeledes under aktiverne til dagsværdi på 7 mio. kr.  
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Varemærker  

ÅRL tillader, at der tages hensyn til virksomhedens hensigt med aktivet. Da det antages, at virksomhed A ik-

ke ønsker at anvende virksomhed B’s varemærket fremadrettet, skal der ikke tillægges en værdi i overta-

gelsesbalancen efter ÅRL. Efter IFRS indregnes varemærker i overtagelsesbalancen, hvorefter der vil foreta-

ges en regulering i efterfølgende år.  

 

Kundeliste  

Kundelisten er tilknyttet kontrakter mellem virksomheden og dens kunder. Kundelisten udgør kun en værdi 

for virksomheden, hvis den kan interagere med virksomhedens varelager og omsættes til likvider. Det er ik-

ke en betingelse, at aktiver, der udspringer fra kontraktlige eller juridiske rettigheder, kan udskilles fra virk-

somheden separat. Alene det forhold, at de er baseret på en kontrakt, er tilstrækkelig til at skelne disse ak-

tiver fra goodwill50. Kundelisten indregnes derfor med en dagsværdi på 4 mio. kr. både efter ÅRL og IFRS.  

 

Bonus til direktion 

Der var før overtagelsen vedtaget bonus til direktionen. Dette indregnes som en hensat forpligtelse, da der 

er over 50 % sandsynlighed for, at udbetalingen foreligger, og der skal dermed ske indregning efter ÅRL. 

Hvis der var usikkerhed om udbetalingen (<50 %), ville ÅRL ikke tillade indregning, idet det ville udgøre en 

eventualforpligtelse. Efter IFRS må hensatte forpligtelser, som blandt andet kan dække over de omkostnin-

ger, den købende virksomhed planlægger at påtage sig, almindeligvis ikke indregnes i balancen på overta-

gelsestidspunktet. Bonussen til direktionen bogføres dog, da udgiften eksisterede i virksomhed B før over-

tagelsen.  

 

Omstruktureringsomkostninger  

Virksomhed A planlægger omstrukturering i virksomhed B grundet opkøbet. Dette omhandler ændring af 

virksomhedens ejendom. Det er med stor sandsynlighed, at omkostningen kommer til at finde sted, da 

samtlige medarbejdere er blevet underrettet om ombygningen og virksomheden har på deres hjemmeside 

skrevet om den forventede ombygning. Derudover er byggeherren kontaktet og der er afgivet et tilbud på 1 

mio. kr. Omkostningen er ikke en allerede eksisterende forpligtelse i den overtagne virksomhed, hvorfor 

der ikke må ske hensættelse til omkostningen efter IFRS. Virksomhed A skal i stedet indregne omkostningen 

efter overtagelsen. Efter ÅRL må der i 2016 ske hensættelse af omstruktureringsomkostningen, da der er 

udarbejdet en plan, ombygningen er kommunikeret til medarbejderne og på deres hjemmeside. Der ind-

regnes 1 mio. kr. i hensat forpligtelse vedrørende omstruktureringen. 

                                                            
50 IFRS 3, appendiks A  
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Verserende retssag  

Virksomhed B har en meget stor retssag kørende. Det er fortsat uvist, om sagen vindes eller tabes.   

Efter ÅRL er et af indregningskriterierne, at aktivets værdi kan måles pålideligt. Da udfaldet af retssagen er 

ukendt, kan forpligtelsen ikke opgøres pålideligt, og den skal således ikke indregnes efter ÅRL. Af den grund 

er det usikkert, om der er mere end 50 % sandsynlighed for, at forpligtelsen vil udgøre en fremtidig økono-

misk ulempe.  

Til trods for at udfaldet af retssagen er ukendt, skal der efter IFRS indregnes et estimat af sandsynligheden 

for udfaldet. Dagsværdien for retssagen findes ved at gange den anslåede sandsynlighed for udfaldet med 

værdien heraf. Værdien af tabet, som virksomheden skal betale, hvis de taber retssagen udgør 2 mio. kr., 

og der er estimeret en 25 % sandsynlighed for, at retssagen vil resultere i, at økonomiske fordele vil fragå 

virksomheden. Dette vil føre til, at der efter IFRS 3 indregnes et passiv i overtagelsesbalancen på 500.000 

kr.   

 

Dagsværdi af nettoaktiver  

Aktiver og passiver er blevet omvurderet med henholdsvis 14,5 mio. kr. og 3,1 mio. kr. jf. figur 5.5., og der 

sker forskellig indregning af disse dagsværdier efter de to lovgivninger. Ud fra ovenstående bestemmes 

dagsværdien af aktiverne og passiver efter ÅRL og IFRS som følger:  

 

            
  Figur 5.6: Indregnede dagsværdier 

  Kilde: Egen tilvirkning 

 

Samlet indebærer de færre indregnede immaterielle aktiver efter ÅRL, at aktiverne er 2,5 mio. kr. mindre 
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værd efter IFRS. Dette skyldes blandt andet, at sandsynlighedskravet vurderes anderledes efter IFRS, og at 

ÅRL tager hensyn til købers hensigter.  

 

Opgørelse af goodwill  

Ud fra ovenstående indregninger vil der forekomme en forskel på goodwillbeløbet mellem ÅRL og IFRS.  

                  
  Figur 5.7: Goodwill 

  Kilde: egen tilvirkning 

 

Købsprisen udgjorde 50 mio. kr. tillagt 1,1 mio. kr. i transaktionsomkostninger efter ÅRL. 

Nettoaktiverne efter ÅRL udgør 31.900 t.kr., og købsprisen overstiger derfor nettoaktivernes værdi. Good-

will opgøres som forskellen mellem disse beløb. Dette giver en forskel mellem virksomhedens aktiver og 

købspris på 19,2 mio. kr. Denne forskel udgør den goodwill, som skal indregnes i overtagelsesbalancen efter 

ÅRL. 

Købsprisen udgør 50 mio. kr. efter IFRS, da transaktionsomkostninger ikke kan medregnes.  

Nettoaktiverne efter IFRS udgør 34.900 t.kr., og købsprisen overstiger derfor nettoaktivernes værdi. Good-

will opgøres som forskellen mellem disse beløb. Dette giver en forskel mellem virksomhedens aktiver og 

købspris på 15,1 mio. kr. Denne forskel udgør den goodwill, som skal indregnes i overtagelsesbalancen efter 

IFRS. Forskel på goodwill beløbet af ÅRL og IFRS udgør dermed 4,1 mio. kr.  

 

Overtagelsesbalancen  

Efter identifikation af virksomhed B’s aktiver og forpligtelser, beregning af dagsværdi samt opgørelse af 

goodwill ser virksomhed A’s overtagelsesbalance efter ÅRL ud som følger:  
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   Figur 5.8: Overtagelsesbalance efter ÅRL 

  Kilde: egen tilvirkning 

 

Opskrivninger til dagsværdien indregnes på baggrund af tidligere opgørelser. Goodwill indregnes som et ak-

tiv i den nye balance med de tidligere udregnede 19.200 t.kr. Likvid beholdning krediteres med 10.000 t.kr., 

hvilket udgør den kontante del af købsprisen. Den nye balance kommer dermed til at have 12.000 t.kr. i li-

kvide beholdninger.   

Virksomhed B’s egenkapital fremgår implicit af overtagelsesbalancen to gange, idet den fremgår af virk-

somhedens balance samt i værdien af købsvederlaget. Egenkapitalen elimineres ved at debitere den bog-

førte værdi af egenkapitalen på 21.000 t.kr..   

En del af købsvederlaget er blevet finansieret med en ny bankgæld, som krediteres med 40.000 t.kr.  

Idet ÅRL tillader, at omkostninger forbundet med sammenslutningen medtages i kostprisen, indregnes om-

kostningerne til revisor, advokat og rejser. Disse bogføres som hensatte transaktionsomkostninger, da reg-

ningerne endnu ikke er modtaget. Derudover indregnes bonus og omstruktureringsomkostninger ligeledes 

som en hensat forpligtelse. Balancesummen i den nye koncernbalance udgør 87.200 t.kr. efter ÅRL.    

 

Efter identifikation af virksomhed B’s aktiver og forpligtelser, beregning af dagsværdi samt opgørelse af 

goodwill ser virksomhed A’s overtagelsesbalance efter IFRS ud som følger: 
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  Figur 5.9: Overtagelsesbalance efter IFRS 

  Kilde: egen tilvirkning 

 

Opskrivninger til dagsværdien indregnes på baggrund af tidligere opgørelser efter IFRS. I modsætning til 

ÅRL er der indregnet varemærker for i alt 2.500 t.kr. Goodwill er indregnet som et aktiv i den nye balance 

med de tidligere udregnet 15.100 t.kr. Likvid beholdning krediteres med 10.000 t.kr., hvilket udgør den kon-

tante del af købsprisen. Den nye balance kommer dermed til at have 12.000 t.kr. i likvide beholdninger.   

Virksomhed B’s egenkapital fremgår implicit af overtagelsesbalancen to gange, idet den fremgår af virk-

somhedens balance samt i værdien af købsvederlaget. Egenkapitalen elimineres ved at debitere den bog-

førte værdi af egenkapitalen på 21.000 t.kr..   

En del af købsvederlaget er blevet finansieret med en ny bankgæld, som krediteres med 40.000 t.kr.  

IFRS tillader ikke, at omkostninger forbundet med sammenslutningen medtages i kostprisen, hvorfor der ik-

ke indregnes hensatte forpligtelser hertil. Derimod indregnes 500 t.kr. i hensat forpligtelse vedrørende den 

verserende retssag. Balancesummen i den nye koncernbalance udgør 85.600 t.kr. efter IFRS, hvilket er 

1.600 t.kr. mindre end balancesummen efter ÅRL blandt andet grundet indregningen af omstrukturering- 

og transaktionsomkostningerne.  

 

5.6 Diskussion af ÅRL og IFRS’ påvirkning af det retvisende billede  

Ovenstående eksempel viser, at overtagelsesmetoden varierer fra ÅRL til IFRS.  

IFRS medtager ikke transaktionsomkostninger forbundet med overtagelse, hvorfor kostprisen efter IFRS vil 

udgøre 50 mio. kr. Transaktionsomkostningerne bliver i stedet resultatført, i takt med at de afholdes. Dette 
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bevirker, at efter IFRS har omkostninger en direkte negativ driftseffekt, mens der efter ÅRL sker en løbende 

driftsførelse ved den efterfølgende værdiregulering. Omkostninger tillægges således kostprisen, hvilket be-

virker, at kostprisen bliver højere og øger værdien af goodwill.  

Efter min mening virker opgørelsen af kostpris mere logisk efter IFRS, da transaktionsomkostninger ikke 

forventes at repræsentere de uidentificerede immaterielle aktiver. Regnskabsbruger kan få et forkert over-

blik over de ikke-identificerede aktiver og forpligtelser ved anvendelse af ÅRL og dermed påvirkes det retvi-

sende billede af regnskabet. Substansen af regnskabet bibeholdes ikke, da det reelle indhold af regnskabet 

ikke vises korrekt. Ved meget store transaktionsomkostninger kan det være tiltalende at undgå, at resultat-

opgørelsen påvirkes markant i overtagelsesårets. Samlet set vurderer jeg, at reglerne efter IFRS giver det 

mest retvisende billede af kostprisen, da den holdes neutralt over for transaktionsomkostninger.  

 

Idet omstruktureringen ikke er en planlagt omkostning af den sælgende virksomhed før overtagelse, skal 

den ikke medtages i balancen efter IFRS. Omkostningen skal i stedet belaste den købende virksomheds 

regnskabet efter overtagelsen. Dette indikerer, at IFRS skelner efter, hvem der har initieret omkostninger 

og tidspunktet for stiftelsen af omkostninger. Ønsket er efter IFRS, at fastlægge hvilken virksomheds resul-

tat, der skal belastes af omkostninger. For at den sælgende virksomhed kan aktivere omkostningen, skal 

det komme denne til gode og ikke den købende virksomhed.  

Omkostningen opfylder derimod indregningskriteriet efter ÅRL, da omkostningen er sikker på at indtræde 

på et senere tidspunkt. Den sælgende virksomhed skal afholde omkostningen som følge af overtagelsen, 

hvorfor indregningen er påkrævet for at give et retvisende billede af virksomhedens fremtidige forpligtelser.  

Efter min mening, burde overtagelsesbalancen indeholde forpligtelser opstået grundet overtagelsen, hvis 

denne skal repræsenterer sammenlægningen af de to virksomheder. Balancen bør derfor inkludere om-

kostninger, selvom disse er planlagt og påbegyndt af køberen og ikke eksisterer i den sælgende virksomhed 

før overtagelsen. 

 

Gennemgangen ovenfor viser, at ÅRL og IFRS kommer frem til to forskellige værdier af nettoaktiverne. Efter 

ÅRL er der identificeret nettoaktiver for 31.900 t.kr., og efter IFRS er der identificeret nettoaktiver for 

34.900 t.kr. Differencen skyldes de forskellige indregningskriterier for aktiver og forpligtelser. Ved større 

virksomhedssammenslutninger, som består af flere aktiver og forpligtelser end eksemplet ovenfor, kan for-

skellen på identificerede nettoaktiver kun blive større. Eksemplet ovenfor viser blot i lille skala, at forskellen 

mellem de to regelsæt er meget tydelig.  

Ud fra ovenstående blev det konkluderet, at der i modsætning til IFRS ikke indregnes hensættelse til retssa-

gen efter ÅRL. At der ikke sker indregning efter ÅRL skyldes, at ÅRL har forholdsvis strikse indregningskrite-
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rier grundet generalklausulen Det retvisende billede. Dette påvirker, at ÅRL er mere påpasselig, og der ind-

regnes væsentlige flere immaterielle aktiver særskilt efter IFRS. Balancen vil derfor ofte blive mere deltalje-

ret efter IFRS og dermed øge regnskabsbrugernes informationsgrad.  

ÅRL tillader ikke indregning, hvis værdien ikke kan opgøres pålideligt. Forsigtigheden skal sikre, at regnska-

bet ikke viser tvivlsomme værdier. Selv om IFRS fremviser en mere detaljeret balance for regnskabsbruge-

ren, vil denne balance også indeholde flere usikkerheder i værdierne og dermed påvirke pålideligheden. Re-

levansen af de oplysninger, som er medtaget i årsregnskabet med en sandsynlighed under 50 %, kan have 

en negativ indvirkning, da disse oplysninger ikke i alle tilfælde vil give en værdi for regnskabsbrugeren. 

Jeg vil argumentere for, at en regnskabsbruger foretrækker en mere detaljeret balance. Det kan dog være 

svært at estimere sandsynligheden, som efter IFRS skal påvirke den indregnede værdi. Sandsynlighedskra-

vet sikrer, at årsregnskabet udarbejdes på en klar og overskuelig måde, hvilket giver et bedre billede af 

sammenslutningen. Der vil dog som følge af sandsynlighedskravet være aktiver, som ikke indregnes, og 

dermed vil den opgjorte værdi af goodwill i stedet stige. Dette står i modsætning til den positive indvirkning 

på klarheden, da der i stedet opstår en større gruppe ikke-indregnede aktiver og forpligtelser i form af 

goodwill. Det er efter min mening et mere retvisende billede ikke at medtage aktiver, hvis der er stor usik-

kerhed for, at der opnås en reel økonomisk fordel.  

 

ÅRL tillader samtidig ikke, at der indregnes aktiver og passiver, som den fortsættende virksomhed ikke øn-

sker at anvende i den videre drift. Ifølge IFRS skal alle aktiver og passiver derimod indregnes, hvorefter der 

foretages nedskrivninger herpå. Dette kan efter min mening give et forkert billede af de overtagne aktiver 

og passiver, da regnskabsbrugeren i første regnskabsår efter overtagelsen kan lave en værdiansættelse på 

baggrund af de indregnede værdier, hvorefter der året efter sker nedskrivning af disse poster til 0 kr.  

 

Slutteligt giver ÅRL til sidst mulighed for regulering af overtagelsesbalancen indtil udløbet af efterfølgende 

regnskabsår, hvorimod IFRS kun tillader en 12 -måneders reguleringsperioden. Da der i overtagelsen skal 

foretages mange vurderinger, er det efter min mening mest korrekt, at der gives en længere reguleringspe-

riode. Ved en længere periode sikres substansen af de medtagne oplysninger, da de rigtige værdier fremvi-

ses og derved giver en bedre mulighed for at foretage en korrekt virksomhedsbedømmelse.  
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5.7 Delkonklusion  

Dette afsnit har omhandlet, hvordan goodwill opgøres i forbindelse med en virksomhedssammenslutning 

efter henholdsvis ÅRL og IFRS. 

Virksomheden, som foretager virksomhedssammenslutninger efter ÅRL eller IFRS, skal som hovedregel an-

vende overtagelsesmetoden. Der er efter ÅRL mulighed for at anvende sammenlægningsmetoden, hvis der 

er tale om koncernintern virksomhedssammenslutning. Overtagelsesmetoden er blot en ramme, som ÅRL 

og IFRS udfylder på forskellig vis. Det er hovedsageligt de samme trin, som skal gennemgås efter ÅRL og 

IFRS. Goodwill opgøres ved hjælp af købesumsallokering, hvor købesummen allokeres ud på de identifice-

rede aktiver og forpligtelser i forbindelse med omvurderingen af de bogførte værdier til dagsværdier. 

Arbejdet med købesumsallokering er en relativt kompliceret øvelse, der kræver en grundig indikationspro-

ces samt kendskab til de enkelte værdiansættelsesmetoder. 

 

IFRS har ikke samme kriterier for identifikation og indregning af immaterielle aktiver som ÅRL, da f.eks. 

sandsynligheden for, at aktivet vil indbringe fremtidige økonomiske fordele tolkes lempeligere, og aktivets 

indregnede værdi i stedet skal afspejle sandsynligheden. Dette bevirker, at kriterierne for identifikation af 

immaterielle aktiver er lempeligere for IFRS end ÅRL, hvorved flere indregnes separat og ikke indgår i den 

samlede masse af goodwill.  

 

Figur 5.10 nedenfor viser de væsentlige forskelle mellem ÅRL og IFRS i forhold til goodwill.  

 ÅRL IFRS 

Identifikation af køber og 

sælger 

Den faktisk overtagende virksomhed an-

ses som den regnskabsmæssigt overta-

gende virksomhed. 

Køberen er den, der opnår kontrol over 

den anden virksomhed og er ikke nød-

vendigvis den juridiske overtager.  

Kostprisen Transaktionsomkostninger som f.eks. 

revisor og advokat tillægges kostprisen.  

Kostprisen reguleres i balancen, hvis der 

opstår ændringer i vederlaget efter 

overtagelsestidspunktet.  

Transaktionsomkostninger skal indregnes 

i resultatopgørelsen.   

Kostprisen reguleres i resultatopgørelsen, 

hvis der opstår ændringer i vederlaget ef-

ter overtagelsestidspunktet.  

Omstruktureringsomkostnin-

ger  

Skal være besluttet, der skal være udar-

bejdet en deltaljeret plan og processen 

med at gennemføre omstruktureringen 

skal være påbegyndt.  

Må kun indregnes, hvis de allerede er en 

forpligtelse i den overtagne virksomhed 

på overtagelsestidspunktet. 

   



 44 

Sandsynlighed ved indregning 

af aktiver 

Aktiver kan først indregnes, hvis sand-

synligheden for økonomiske fordele er 

over 50 %. 

Aktiver kan indregnes uanset sandsynslig-

heden, da dette bliver reguleret i dags-

værdien af aktivet.  

Fastsættelse af dagsværdi Der skal kun tillægges en dagsværdi, så-

fremt den overtagende virksomhed har 

til hensigt at anvende aktiverne i den 

fremtidige drift. 

Der skal tillægges en dagsværdi, uanset 

om den overtagende virksomhed har til 

hensigt at benytte aktiver og forpligtelser. 

Efterfølgende kan disse nedskrives til 0.  

Regulering af overtagelsesba-

lancen 

Der kan foretages regulering indtil udlø-

bet af det efterfølgende regnskabsår 

Der kan foretages regulering indtil 12 må-

neder efter overtagelsestidspunktet  

Figur 5.10: Opsamling af kapitel 5  

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Efter min vurdering giver IFRS det mest retvisende billede ved opgørelsen af kostprisen. IFRS dækker bedst 

regnskabsbrugernes informationsbehov, da detaljeringsgraden af balancen er højere. Derimod giver ÅRL 

det mest retvisende billede ved identifikation af overtagne aktiver og forpligtelser samt muligheden for re-

gulering af overtagelsesbalancen.  

Overordnet vurderes det, at ÅRL giver det mest retvisende billede af overtagelsen, da disse regler opfylder 

de kvalitative egenskaber bedst, herunder med fokus på klarhed og substans. Værdi indregnes kun, hvis der 

er en vis sikkerhed for fremtidige økonomiske fordele og derved fremstår regnskabet mere overskueligt. 

ÅRL sikrer også, at værdien fremstår mest korrekt, da der løbende fokuseres på at bibeholde substansen af 

oplysningerne.   
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6. Førstegangsindregning og måling 

I kapitel 4 blev aktiv, immaterielle aktiver og goodwill defineret. Det blev beskrevet, at købt goodwill falder 

inden for den pågældende definition og dermed opfylder niveau 3 i begrebsrammen. Kapitel 5 gennemgik, 

hvordan goodwill opgøres efter overtagelsesmetoden.  

I dette afsnit vil der blive redegjort for ÅRL og IFRS’ indregningskriterier samt førstegangsindregningen af 

det købte goodwill. Denne stillingtagen foretages under niveau 4 i begrebsrammen.   

 

6.1 Indregningskriterier  

Ved indregning forstås de begivenheder, som posteres i balancen og resultatopgørelsen. 

Indregning af et aktiv som et immaterielt aktiv kræver, at aktivet opfylder:  

1. Definitionen på et immaterielt aktiv, jf. kapitel 4 

2. Indregningskriterierne, jf. beskrivelse nedenfor   

Kombinationen af den generelle definition på aktiver og den specifikke definition på immaterielle anlægs-

aktiver udelukker indregning af en række potentielle immaterielle aktiver. Disse definitioner foregår på ni-

veau 3 i begrebsrammen. Niveau 4 omkring indregningskriterier udelukker yderligere visse former for im-

materielle aktiver. 

For at være kvalificeret til indregning kræves to indregningskriterier opfyldt51: 

1) Det er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden  

2) Aktivets værdi kan måles pålideligt  

Sandsynlige fremtidige økonomiske fordele er som bekendt ligeledes et krav i henhold til definitionen af ak-

tiver, som tidligere beskrevet. ÅRL definerer sandsynlighedskriteriet som, når sandsynligheden for, at frem-

tidige økonomiske fordele vil tilfalde køberen eller fragå virksomheden, overstiger 50 %. IFRS stiller ikke 

krav om en sandsynlighed for fremtidige økonomiske fordele på mere end 50 %, før der kan ske indregning 

af et aktiv. IFRS forudsætter, at en mindre sandsynlighed blot vil afspejle sig i en laverer dagsværdiansæt-

telse. Dermed kræver IFRS indregning af alle aktiver, også selvom de ikke opfylder de generelle indreg-

ningskriterier efter ÅRL. Dette medfører, at en række immaterielle aktiver, der skal indregnes ifølge IFRS 3, 

ikke vil blive indregnet særskilt efter ÅRL, men i stedet blive indeholdt i goodwill.  

 

Selvom et aktivs kostpris eller værdi skal kunne opgøres pålideligt, betyder dette ikke, at posten ikke kan 

være skønnet eller beregnet. Som tidligere beskrevet, betragtes både intern og købt goodwill som et aktiv. 

                                                            
51 ÅRL § 33, stk. 1  



 46 

Der er både efter ÅRL og IFRS et direkte forbud mod indregning af internt oparbejdet goodwill, hvilket skyl-

des, at kostprisen ikke kan måles pålideligt. I nogle tilfælde kan omkostningerne til internt oparbejdet 

goodwill ikke adskilles fra omkostningerne til at vedligeholde eller øge virksomhedens daglige drift. En ind-

regning af internt oparbejdet goodwill vil være baseret på en stor grad af skøn, hvilket vil betyde, at pålide-

ligheden vil blive svækket. Ifølge IAS 38.48 skal internt oparbejdet goodwill ej heller indregnes som et aktiv, 

idet det ikke er en identificerbar ressource, hvilket vil sige, at det hverken kan udskilles eller hidrører fra 

kontrakt eller lignende.  

For mange andre immaterielle aktiver er det umuligt at estimere de fremtidige økonomiske fordele med til-

strækkelig sandsynlighed, da usikkerhed er for stor. Hvis målingerne er for subjektive, kan de direkte være 

med til at vildlede regnskabsbrugerne. Mange udviklingsprojekter når aldrig at blive kommercielle, og man-

ge store reklamebeløb satses uden at skabe den forventede effekt.  

 

6.2 Indregning  
Ifølge den gamle ÅRL kunne erhvervet goodwill regnskabsmæssigt behandles efter to forskellige metoder – 

aktivering og åremålsafskrivning eller straksafskrivning i erhvervelsesåret. Valget af straksafskrivning skulle 

ske over resultatopgørelsen, medmindre der var tale om koncerngoodwill, der skulle straksafskrives over 

egenkapitalen. Straksafskrivning af goodwill er ikke længere tilladt at anvende efter ÅRL af 2001, og kon-

cerngoodwill og aktivitetsgoodwill behandles nu ens. Erhvervet goodwill skal ifølge ÅRL aktiveres og afskri-

ves efter ÅRL § 43.  

 

Som tidligere beskrevet skal der ske indregning som immateriel aktiv i balancen, såfremt goodwillen opfyl-

der de respektive definitioner og indregningskriterier. Immaterieller aktiver, der er erhvervet som led i en 

virksomhedssammenslutning, anses altid for at opfylde kriterierne om sandsynlighed og pålidelig kostpris 

efter IFRS52. Dagsværdien afspejler sandsynligheden for de fremtidige økonomiske fordele, selvom der er 

usikkerhed vedrørende tidspunkt eller beløb. Hvis aktivet opfylder definitionen på immaterielt aktiv og kra-

vet om identificerbarhed, er dette tilstrækkelig informationsgrundlag til at foretage en pålidelig måling af 

dagsværdien53. Således anses kriteriet for pålidelig måling også altid for opfyldt for immaterielle aktiver, 

som er erhvervet i en virksomhedssammenslutning.  

Efter ÅRL og IFRS indregnes og aktiveres goodwill første gang til den opgjorte værdi i forbindelse med virk-

somhedssammenslutningen, som gennemgået i kapitel 5.  

 

                                                            
52 IFRS 38.33  
53 IFRS 38.33 
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6.3 Måleattributter  
Måling vedrører valget af attribut til beskrivelse af elementerne. Da årsregnskabet skal være til nytte ved 

økonomiske beslutninger, drejer det sig om valg mellem alternative økonomiske attributter. Nogle måleat-

tributter kan konstateres i nutiden, f.eks. markedspriser, mens andre er baseret på fremtiden som f.eks. 

kapitalværdier. FASB nævner 5 forskellige attributter til måling af posternes værdi i årsregnskabet54:  

• Historisk kostris 

• Salgsværdi  

• Genanskaffelsespris 

• Nettorealisationsværdi 

• Kapitalværdi  

Alle 5 måleattributter vil principielt kunne komme på tale, når et aktivs måleattribut skal vælges. For good-

will eksisterer dog nogle regler, jf. de tidligere kapitler, hvilket medfører, at de 5 måleattributter ikke er 

velegnet til måling af goodwillens værdi.  

Goodwill er kendetegnet ved, at det ikke umiddelbart kan handles frit og uafhængigt. Derudover kan det 

være svært at udskille goodwill fra de øvrige aktiver, hvorfor det kan være vanskeligt at vurdere goodwil-

lens salgsværdi. Der eksisterer ej heller et egentlig marked for køb og salg af goodwill, hvorfor man ikke kan 

finde en aktuel salgsværdi. Dette udelukker dog ikke, at salgsværdien kan benyttes, såfremt et konkret 

købstilbud er modtaget. På samme måde eksisterer der ikke et marked for køb af goodwill, hvorfor genan-

skaffelsesværdien for goodwill vil være vanskelig at verificere. Grundet det manglende marked for køb og 

salg af goodwill forkastes nettorealisationsværdi også, da det er umuligt at vurdere realisationsværdien.  

Historisk kostpris vil være relevant i de tilfælde, hvor der er afholdt målelige omkostninger til opnåelse af 

goodwillen. Kapitalværdien kan ligeledes være en relevant måleattribut, da goodwill, som nævnt tidligere, 

er defineret som værdien af den fremtidige overnormale indtjeningsevne. 

 

Tilhængere af den præsentationsorienterede synsvinkel anser resultatopgørelsen for at være regnskabets 

væsentligste bestanddel, og det primære er derfor opgørelsen af indtægter og omkostninger ved den en-

kelte transaktion. Værdiansættelse ud fra denne synsvinkel tager derfor udgangspunkt i den historiske 

kostpris. I modsætning fokuserer den formueorienterede synsvinkel på en korrekt opgørelse af virksomhe-

dens værdi på statustidspunktet. Virksomhedens sande værdi bør opgøres som kapitalværdien af tilbage-

diskonteret fremtidig indtjening. Salgsværdi anvendes også grundet usikkerhed og besværligheder ved op-

gørelsen af kapitalværdien.  
                                                            
54 Elling, J. O. (2010) side 218 
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6.4 Måleattribut efter ÅRL og IFRS  
Ifølge ÅRL § 36 skal goodwill på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Hvorledes kostprisen 

opgøres fremgår ikke af paragraffen, men i bilag 1 afsnit D.6 til årsregnskabsloven fremgår det, at kostpri-

sen for et aktiv er: ”... det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra en eks-

tern part eller internt fremstillet” 

Efter IFRS sker førstegangsindregningen ligeledes efter kostprisen55. Som tidligere beskrevet i kapitel 5 ud-

gør goodwill den resterende positive forskel mellem den samlede kostpris ved virksomhedsovertagelsen og 

nettoaktiverne på overtagelsesdagen opgjort til dagsværdi. 

Efter ÅRL udgør kostprisen alle de omkostninger, der vedrører anskaffelsen af goodwillen frem til det tids-

punkt, hvor aktivitet er klar til at blive taget i brug. Dermed skal de handelsomkostninger, som direkte kan 

henføres til erhvervelsen, tillægges, jf. ÅRL § 40. Som beskrevet i kapitel 5 skal der efter IFRS udgiftsføres 

omkostninger i forbindelse med handlen i henhold til regler i IFRS 3.53  

Som ovenstående viser, er der ikke stor forskel på indregning af goodwill efter ÅRL og efter IFRS, da good-

will skal indregnes til kostpris i begge tilfælde. Dog tillader ÅRL indregning af handelsomkostninger.  

 

6.5 Delkonklusion  
Dette afsnit har analyseret goodwills berettigelse i begrebsrammens niveau 4 ved at undersøge, om good-

will opfylder indregningskriterierne. Derudover er indregning og måling af goodwill i årsregnskabet er ble-

vet gennemgået.  

Indregningskriterierne efter henholdsvis ÅRL og IFRS er forskellige. I modsætning til ÅRL stiller IFRS ikke 

krav om en sandsynlighed for fremtidige økonomiske fordele på mere end 50 %. Dette medfører, at en 

række immaterielle aktiver, der skal indregnes ifølge IFRS, ikke vil blive indregnet særskilt efter ÅRL, men i 

stedet blive indeholdt i goodwill.  

Kriteriet om pålidelighed af et aktivs værdi udelukker indregning af visse aktiver efter ÅRL, da en stor grad 

af skøn vil betyde, at pålideligheden vil blive svækket. For mange immaterielle aktiver er det umuligt at 

estimere værdien grundet for stor usikkerhed. Hvis målingerne er for subjektive, kan de direkte være med 

til at vildlede regnskabsbrugerne. Immaterielle aktiver, der er erhvervet som led i en virksomhedssammen-

slutning, anses altid for at opfylde kriterierne om sandsynlighed og pålidelig kostpris efter IFRS. 

Indregning sker ved aktivering samt til kostpris efter både ÅRL og IFRS. Der er ikke stor forskel på indregning 

af goodwill fra ÅRL til IFRS, dog tillader ÅRL indregning af handelsomkostninger. 
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7. Den efterfølgende værdiregulering af goodwill   

Dette kapitel beskriver lovgrundlaget for den efterfølgende værdiregulering af goodwill under ÅRL og IFRS. I 

dette afsnit vil der blive foretaget en analyse og sammendragelse af de to regnskabslovgivninger, da ÅRL og 

IFRS er meget forskellige i deres bestemmelser omkring efterfølgende værdiregulering af goodwill. Der vil 

særligt være fokus på, hvorledes goodwill værdiforringes af de to regelsæt for senere at kunne diskuterer 

dette. 

 

7.1 Årsregnskabsloven  
Den nuværende årsregnskabslov har ikke været fundamentalt ændret siden dens oprindelse i 1981. Inten-

tionen bag ændringerne tilbage i 2001 var at afspejle den internationale udvikling på daværende tidspunkt, 

idet bestemmelserne i loven blev lagt meget tæt op ad de internationale regnskabsstandarder. I takt med 

den stigende internationalisering er det nødvendigt at harmonisere lovgivningerne, således at virksomhe-

der bedre kan sammenlignes på internationalt niveau. 

Loven har siden været ændret mange gange, og skiftende danske regeringer har haft fokus på lempelser for 

danske virksomheder. Denne udvikling har betydet, at Danmark i dag har en regnskabslovgivning, der dels 

på grund af lempelserne samt den fortsatte udvikling i internationale regnskabsstandarder har medført væ-

sentlige forskelle i forhold til IFRS56. 

EU udsendte i sommeren 2013 et nyt regnskabsdirektiv, som er blevet implementeret i dansk regnskabs-

lovgivning i forbindelse med større ændringer af loven vedtaget den 21. maj 2015. Denne lov træder i kraft 

for regnskabsåret, der starter 1. januar 2016. Ændringen af årsregnskabsloven er bl.a. begrundet i IFRS-

tilpasning til den gældende lov. Formålet med IFRS-tilpasningerne er, at gøre det nemmere for de virksom-

heder, der opererer på de internationale markeder, ligesom der er sket lempelse af officielle årsrapporter i 

Danmark for de virksomheder, der allerede rapporterer koncerninternt i henhold til IFRS. Væsentlige æn-

dringer i den nye ÅRL med hensyn til goodwill vil blive gennemgået løbende herunder.  

 

7.1.1 Afskrivning 

Ifølge ÅRL skal den balanceførte goodwill amortiseres til kostpris over den forventede økonomiske levetid. I 

ÅRL § 43 findes bestemmelserne omkring afskrivning af goodwill:  

Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver med begrænset 

brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres 

brugstid. 
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Dermed skal goodwill afskrives ved en systematisk værdiregulering over den af ledelsen forventede brugs-

tid af aktivet. Afskrivning af immaterielle aktiver påbegyndes på det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug 

og foretages systematisk over brugstiden. Ved systematiske afskrivninger kan metoderne lineær, progressiv 

og degressiv afskrivning anvende. Der skal vælges den metode, som nogenlunde stemmer overens med 

fordelingen af de økonomiske fordele over levetiden57. 

Ved den degressive metode (også kaldet saldoafskrivninger) belastes resultatet hovedsageligt i starten af 

afskrivningsperioden, hvorimod resultatet belastet mest til slut i afskrivningsperioden ved den progressive 

metode. Ved den lineære metode fordeles amortiseringsgrundlaget med lige store beløb over den økono-

miske levetid.  

Egne erfaringer fra en dagligdag som revisor viser, at afskrivningsmetoden ofte fastsættes automatisk, og 

stort set samtlige virksomheder anvender den lineære afskrivningsmetode. Det kan diskuteres, hvorvidt 

denne metode giver det mest retvisende billede. Efter min vurdering foretages der ikke altid en kritisk ana-

lyse, inden afskrivningsmetoden fastsættes. I nogle tilfælde vil det kunne argumenteres, at goodwill burde 

afskrives degressivt, da købt goodwill skal holdes vedlige og oftest vil blive erstattet løbende af internt op-

arbejdet goodwill.  

Et modsat eksempel kunne være en virksomhed, der har opkøbt en anden virksomhed, hvor goodwill er et 

udtryk for de specialiserede medarbejdere. For at afskrivningerne skal illustrere, hvordan denne merværdi 

løbende skal driftsføres, skal afskrivningerne ske i takt med, at disse medarbejdere fratræder virksomhe-

den. Det vil kunne argumenteres, at der skal benyttes den progressive metode, da afgangen af medarbej-

dere vil stige, i takt med tiden går, dels grundet medarbejderne finder andet arbejde, samt at de på længe-

re sigt vil blive pensioneret. Dermed estimeres afgangen til at være stigende over tid. Selvom specialiserin-

gen kan videregives til nyansatte, vil denne goodwill efter overtagelsen per definition være en internt opar-

bejdet goodwill. 

 

Formålet med at afskrive på goodwill er at periodisere udgiften til investeringen i den periode, hvor good-

will har en nytteværdi for virksomheden og dermed periodiseres ud over de regnskabsår, hvor goodwill for-

ventes at give et afkast. Erhvervet goodwill vil på et tidspunkt blive afløst af egen oparbejdet goodwill, som 

ikke må aktiveres.  

 

7.1.2 Levetid 

Levetiden bestemmes efter ledelsens forventning til, hvor lang tid goodwill vil skabe værdi for virksomhe-

den. Der er i loven førhen indarbejdet en grænse på 20 år for, hvor lang brugstid et immaterielt aktiv for-
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modes at kunne have. Hvis der ud fra opfyldelse af det retvisende billede kræves en afskrivningsperiode på 

over 20 år, kunne dette ske med henvisning til ÅRL § 11, stk. 3. Denne paragraf antages kun at kunne an-

vende i meget sjældne tilfælde. Endvidere skulle afskrivningsperioder ud over 5 år tidligere begrundes58.  

Maksimalkravet på 20 år er nu ophævet efter 2016, hvor immaterielle aktiver fremover skal afskrives over 

brugstiden, jf. § 43, stk. 1. Ophævelsen af grænsen for brugstiden på 20 år påvirker, at der i fremtiden kan 

ske afskrivninger over en længere periode. Dette medvirker at der kan indregnes færre omkostninger i re-

sultatopgørelsen, da afskrivningerne sker over en længere periode. Desto længere perioden er, desto større 

risiko for er der dog for, at den købte goodwill erstattes af ny internt goodwill. 

Forestilles der en virksomhedssammenlægning, hvor goodwill beløbet udgør 10 mio. ville dette førhen ma-

kismalt kunne afskrives over 20 år. Dette ville give en afskrivning på 500.000 kr. pr. år. Hvis goodwillen i 

stedet skal afskrives over den forventede levetid, som i dette eksempel fastsættes til 40 år, ville dette give 

en afskrivning på 250.000 kr. pr. år. Dermed vil der med de nye lovændringer blive indregnet 250.000 kr. 

færre omkostninger hvert år, som ville forbedre årets resultat og dermed egenkapitalen samt udvalgte nøg-

letal.  

Det må antages, at uanset, at det fremadrettet bliver muligt at afskrive immaterielle aktiver over en perio-

de, der overstiger 20 år, vil det i praksis være overordentligt vanskeligt at argumentere for en længere af-

skrivningsperiode på goodwill. Efter PwC er det allerede før de nye lovændringer vanskeligt i langt de fleste 

brancher at fastslå en lang forventet levetid på goodwill59. 

Kravet omkring en begrundelse, hvis afskrivningsperioden overstiger 5 år, ophæves ligeledes. Der indføres i 

stedet et krav om, at brugstiden for goodwill altid skal beskrives og begrundes, jf. ÅRL § 53, stk. 2. 

 

Levetiden bestemmes efter ledelsens forventning til, hvor lang tid goodwill vil skabe værdi for virksomhe-

den. I tilfælde af at levetiden ikke kan fastsættes pålideligt, bruges ÅRL § 43, stk. 3, som foreskriver: I særli-

ge tilfælde, hvor virksomheden ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for goodwill og udvik-

lingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år. Regnskabsdirektivet forudsætter, at det kun er i få si-

tuationer, at brugstiden ikke kan skønnes pålidelige60. 

 

Ved opgørelse af et immaterielt aktivs brugstid skal en række forhold tages i betragtning, herunder blandt 

andet61:  

• Virksomhedens forventede anvendelse af aktivet 
                                                            
58 Tidligere ÅRL § 53, stk. 2, pkt. 1b. 
59 PwC (2015) Årsregnskabsloven – Forslag til den største ændring i 15 år 
60 Beierholm (2015) side 56 
61 PwC (2015) side 116 
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• Aktivets typiske produktlivscyklus og offentligt tilgængelige oplysninger om skøn over brugstiden 

for tilsvarende typer af aktiver  

• Stabiliteten i branchen og ændringer i efterspørgslen efter producerede enheder eller tjenesteydel-

ser fra aktivet  

• Hvorvidt aktivets brugstid er afhængig af brugstiden for andre aktiver i virksomheden 

Levetiden for goodwill, der knytter sig til virksomheden som helhed, er tæt forbundet til virksomhedens le-

vetid. Er der tale om en virksomhed eller en branche med en forventet kort levetid, skal levetiden for 

goodwill afskrives over samme forventede levetid. Goodwillen kan også hænge sammen med et bestemt 

produkt, hvor produktets livscyklus skal tages med i betragtningerne.  

Den valgte afskrivningsperiode skal afspejle det mønster, hvorefter aktivets økonomiske fordele forbruges. 

 

7.1.3 Nedskrivning 

Immaterielle aktiver er omfattet af de generelle krav om nedskrivning, jf. ÅRL § 42, hvor der skal ske ned-

skrivning til genindvindingsværdien, når denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

Har den erhvervede goodwill gennemgået værdiforringelse, der ligger ud over de systematisk foretagne af-

skrivninger, skal goodwillen nedskrives.  

Kostpris fratrukket systematiske afskrivninger følger den præsentationsorienterede vinkel, da den bogførte 

værdi bliver uden reference til virkeligheden, hvilket er i strid med den formueorienterede begrebsramme. 

Derfor foretages der også nedskrivninger, således at værdimålingen i balancen får førsteprioritet. 

 

For at kunne forstå nedskrivningsbehovet er det nødvendigt at klarlægge de væsentlige definitioner62:  

• Genindvindingsværdien er defineret som den højeste værdi af enten kapitalværdien eller netto-

salgsprisen. Overstiger blot den ene af de to værdi aktivets regnskabsmæssige værdi, er der ikke 

grundlag for nedskrivning. 

• Nettosalgsprisen er aktivets salgspris på balancedagen mellem kvalificerede, villige og indbyrdes 

uafhængige parter fratrukket de forventede omkostninger ved salget. 

• Kapitalværdien er den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdi) af de fremtidige nettoindbetalinger, 

som aktivet forventes at indbringe, når det fortsat benyttes i den nuværende funktion. 

I praksis vil man beregne kapitalværdien, da salgsværdien ikke kan beregnes pålideligt, medmindre der fo-

religger et konkret købstidsbud for goodwill.  

                                                            
62 Definitionerne er efter ÅRL bilag 1.D 
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ÅRL anviser ikke, hvor tit regnskabsaflæggeren skal afprøve, om genindvindingsværdien er lavere.  

Ved vurdering af værdiforringelse angiver IAS 36, at der findes to typer af indikationer – eksterne og inter-

ne. De interne har virksomheden selv indflydelse på modsat de eksterne.  

De interne indikationer kan efter IAS 36.12 blandt andet være:  

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

• Væsentlige ændringer er sket eller forventes at ske, hvorpå aktivet anvendes eller forventes an-

vendt. Disse omfatter manglende udnyttelse af aktivet, planer om ophør eller omstrukturering af 

den aktivitet, som aktivet tilhører. 

• Aktivets ydeevne er eller vil blive lavere end forventet.  

 

De eksterne indikationer efter IAS 36.12 kan blandt andet være: 

• Der er observerbare indikationer på, at aktivets værdi i regnskabsåret er faldet væsentligt mere end 

det fald, som må forventes med tiden eller som følge af normal anvendelse.  

• Væsentlige ændringer er sket eller vil ske i de teknologiske, markedsmæssige, økonomiske eller ju-

ridiske rammer for virksomhedens aktiviteter, eller på det marked hvor aktiviteten anvendes.  

• Markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget, og det er sandsynligt, at disse 

stigninger vil påvirke diskonteringssatsen, der er anvendt til beregningen af aktivets værdi, og der-

med reducere aktivets genindvindingsværdi væsentligt.  

• Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens nettoaktiver er større end den samlede kursværdi.  

Listen er ikke udtømmende, og en virksomhed kan identificere andre indikationer, der medfører, at et aktiv 

kan være værdiforringet. Hvis flere af de ovenstående indikationer er opfyldt, er det et krav at beregne 

genindvindingsværdien.  

Der henvises til gennemgangen af nedskrivningstesten senere i dette kapitel, da ÅRL alene fastlægger de 

overordnede rammer for nedskrivning, hvorfor der henvises til IAS 36 for vejledning.  

 

Det var ikke tilladt at opskrive immaterielle anlægsaktiver og således heller ikke goodwill, jf. ÅRL § 41 før 

2016. Begrundelsen hertil var, at goodwillen dermed ville være erstattet med internt oparbejde goodwill, 

som ikke må aktiveres. Som led i IFRS-tilpasningen kan immaterielle anlægsaktiver, der handles på et aktivt 

marked, efter 2016 opskrives til dagsværdi i modsætning til tidligere, jf. ÅRL § 41 efter 2016. 
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Ved enkelte tilfælde kunne man førhen tilbageføre en tidligere foretaget nedskrivning på goodwill, hvis 

f.eks. en nedskrivning var resultat af en enkeltstående begivenhed, som virksomheden ikke havde indfly-

delse på. Tilbageførslen af nedskrevet goodwill blev foretaget efter reglerne om ændring i regnskabsmæs-

sige skøn efter ÅRL § 52. ÅRL 2016 medfører, at der ikke kan ske tilbageførsel af tidligere indregnet ned-

skrivning på goodwill og dermed er nedskrivningen en permanent reduktion i virksomheden egenkapital63. 

  

7.2 Implementering af den nye årsregnskabslov  
De nye regler i årsregnskabsloven finder som hovedregel anvendelse for årsrapporter for regnskabsår, der 

starter 1. januar 2016 eller senere. Imidlertid kan reglerne anvendes allerede for regnskabsår, der afsluttes 

31. december 2015, hvis dette sker systematisk og konsekvent64. Ved systematisk og konsekvent anvendel-

se tænkes på alle relevante regelændringer samlet set eller på den enkelte regelændring for sig. Dette be-

tyder at loven kan førtidsimplementeres allerede i 2015 årsregnskabet.  

Ved implementeringen af ÅRL 2016 skal reglerne om ændring af anvendt regnskabspraksis i § 51, stk.1, som 

hovedregel anvendes: ”Ændrer virksomheden regnskabspraksis, skal de poster i årsregnskabet, der berøres 

heraf, ændres i overensstemmelse med den nye praksis ved indregning af effekten af ændringen direkte på 

egenkapitalen primo regnskabsåret. Sammenligningstal skal ændres i overensstemmelse med den nye prak-

sis”. 

Erhvervsstyrelsen har d. 29. december 2015 offentliggjort en overgangsbekendtgørelse, der på visse områ-

der letter overgangen til de nye regler og som tillader, at ændringer af regnskabspraksis foretages på en 

lempeligere måde end normalt efter ÅRL § 51, stk. 1. Herunder er nogen af de væsentlige overgangsregler 

benævnt:   

 

Der er i ÅRL implementeret en række ændringer til den regnskabsmæssige behandling af virksomheds-

sammenslutninger, som gennemgået i kapitel 5. Ændringslovens lempelse betyder, at loven ikke kræver 

ændringer i forhold til tidligere gennemførte virksomhedssammenslutninger og lovens ændringer kan kun 

implementeres for fremadrettet virkning for virksomhedssammenslutninger, der gennemgøres i regnskabs-

år, som begynder 1. januar 2016 eller senere65. 

En forlængelse af afskrivningsperioden over 20 år er som udgangspunkt en ændring af regnskabspraksis 

skøn, der alene korrigeres med fremadrettet virkning og ændringerne indregnes over resultatopgørelsen i 

efterfølgende perioder66. Ændringer kan principielt foretages som en ændring af anvendt regnskabspraksis 

                                                            
63 ÅRL § 42, stk. 3 
64 FSR (2015) Den nye årsregnskabslov og implementering for 2015-årsrapporten  
65 EY (2016) Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler side 2  
66 EY (2016) Oversigt over praksisændringer og overgangslempelser i ÅRL 2016 
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med tilbagevirkende kraft for kontraktlige rettigheder m.v. med en brugstid over 20 år, som hidtil har været 

begrænset til en afskrivningsperiode på 20 år. I praksis vil dette formentlig sjældent forekomme, da afskriv-

ningsperioden også hidtil kunne overstige 20 år, hvis det var nødvendigt af hensyn til det retvisende billede, 

jf. ÅRL § 11, stk. 3.  

Lempelsen angående tilbageførsel af nedskrivninger af goodwill medfører, at hvis en virksomhed i 2015 har 

haft en tilbageførsel af en tidligere indregnet nedskrivning på goodwill, kan denne tilbageførte goodwill bi-

beholdes i balancen ved overtilgang til ÅRL 201667. Efter implementeringen af ÅRL 2016 kan nedskrivninger 

på goodwill ikke længere tilbageføres.  

Hensatte forpligtelser til omstrukturering kan efter ÅRL 2016 først indregnes, når de er besluttet og proces-

sen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt. Det er ikke længere nok, at omstruktureringen er 

besluttet. Ændringen kan implementeres med fremadrettet virkning, således at alene forhold, der indtræf-

fer fra 1. januar 2016 eller senere, indregnes efter de nye regler68. 

Virksomheder, der anvender bekendtgørelsens overgangsbestemmelser, skal oplyse dette i noterne. Hvor 

der som følge af anvendelse af bekendtgørelsen, bliver tale om mere end én regnskabspraksis for ensarte-

de regnskabsposter, skal der i noterne gives yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at opfylde 

kravet om et retvisende billede69.  

 

7.3 Internationale regnskabsstandarder 
Danske børsnoterede virksomheder har efter 2005 pligt til at anvende IFRS.  

Med indførslen af IFRS 3, der forbyder amortisering af goodwill, er den efterfølgende nedskrivningstest væ-

sentlig i den løbende måling af erhvervet goodwill. IFRS 3 kan ikke anvendes til fortolkning af ÅRL, da denne 

kræver, at goodwill løbende afskrives over brugstiden. Erhvervsstyrelsen har i en konkret sag udtalt, at IFRS 

3 heller ikke kan anvendes med henvisning til § 11, stk. 3 om et bedre retvisende billede70. 

 

7.3.1 Nedskrivning 

IAS 36 behandler nedskrivning af anlægsaktiver, herunder goodwill. Goodwill skal til forskel fra ÅRL ikke af-

skrives ifølge IAS 36, men i stedet årligt udsættes for en nedskrivningstest. Ifølge IAS 36 skal der foretages 

nedskrivning, såfremt genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

Efter IFRS skal nedskrivningstesten udføres årligt, og ikke kun hvis der er nedskrivningsindikationer som ef-

ter ÅRL. Det er derfor ikke nødvendigt at vurdere, om der er indikationer på nedskrivningsbehov, men der 
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startes i stedet med at beregne genindvindingsværdien. Dog kan det efter IAS 36.99 undgås, hvis bl.a. be-

regningen af forrige nedskrivningstest viste, at genindvindingsværdien oversteg den regnskabsmæssige 

værdi betydeligt.  

 

Som ÅRL anser IFRS opskrivning på goodwill som indregning af internt oparbejdet goodwill, og det er derfor 

ikke tilladt at opskrive goodwill ifølge IFRS.  

Det er lig ÅRL ikke tilladt at tilbageføre en nedskrivning af goodwill, uanset om forholdet, der lå til grund for 

nedskrivningen, ikke længere eksisterer 71. Dette begrundes med, at stigning i genindvindingsværdien i ef-

terfølgende regnskabsår efter indregning af et tab sandsynligvis vil være stigninger i internt oparbejdet 

goodwill og ikke en tilbageførsel af det indregnede tab. En tilbageførsel vil således øge risikoen for indirekte 

at indregne internt oparbejdet goodwill, hvilket strider imod IFRS og ÅRL. 

 

7.3.2 Pengestrømsfrembringende enheder  

Genindvindingsværdien opgøres som udgangspunkt for det enkelte aktiv. Er det ikke muligt at skønne gen-

indvindingsværdien for et enkelt aktiv, skal det pågældende aktiv grupperes sammen med de øvrige akti-

ver, som det naturligt knytter sig til. Hvis aktivet dermed ikke frembringer pengestrømme uafhængige af 

pengestrømme fra andre aktiver, gennemføres nedskrivningstesten på den pengestrømsfrembringende 

enhed (CGU), som aktivet tilhører, jf. 36.22.  

Goodwill genererer kun positive pengestrømme afhængig af andre aktiver, og derfor er det ikke muligt at 

opgøre en separat dagsværdi for goodwill. Således skal goodwillen allokeres til de CGU’er, som forventes at 

opnå økonomiske fordele af den synergi, som er fremkommet efter virksomhedsovertagelsen. 

En CGU defineres i IAS 36.6 som: ”den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer penge-

strømme til virksomheden, som i al væsentlighed er uafhængige af pengestrømme fra andre aktiver eller 

grupper af aktiver.”  

IAS 36.69 fastsætter nogle kriterier for at identificere den mindste gruppe af aktiver, som genererer uaf-

hængige pengestrømme:  

• Hvordan ledelsen kontrollerer virksomhedens drift, eller hvordan ledelsen træffer beslutninger om 

fortsat anvendelse eller afhændelse af virksomhedens aktiver og aktiviteter.  

• De positive pengestrømme skal være fra eksterne parter.  

Et eksempel på det laveste niveau af identificerbare pengestrømme kan være et selskab med en kontrakt 

på drift af mindst 5 forskellige togruter. Det er muligt separat at identificere, hvilke aktiver der er anvendt 

                                                            
71 IAS 36.124 
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til hver rute, og hvilke pengestrømme der fremkommer fra hver rute. En af ruterne giver nu væsentlig tab. 

Det laveste niveau af identificerbare pengestrømme, som i al væsentlighed er uafhængige af pengestrøm-

me fra andre aktiver, er de pengestrømme der frembringes af de 5 ruter tilsammen, da selskabet ikke har 

mulighed for blot at nedlægge den ene rute som følge af kontrakten.   

Det er vigtigt, at allokeringen ud på de enkelte pengestrømsfrembringende enheder gøres korrekt. Ved et 

konstateret nedskrivningsbehov vil der først nedskrives på goodwill og derefter på de bogførte værdier af 

aktiverne under den pengestrømsfrembringende enhed. 

 

7.3.3 Nedskrivningstest  

Efter den overtagende virksomhed har allokeret den erhververede goodwill til CGU’er, danner denne allo-

kering grundlag for nedskrivningstesten. Denne test skal som beskrevet foretages årligt, samt hvis der er 

indikationer på værdiforringelse.  

Allokering af goodwill skal allerede foretages ved selve virksomhedsovertagelsen. Ifølge IAS 36.80 skal er-

hvervet goodwill henføres til den CGU, som på erhvervstidspunktet forventes at opnå økonomiske fordele 

ved erhvervelsen. Den erhvervede goodwill fordeles ved overtagelsen mellem de aktiver, hvor den i synergi 

skaber pengestrømme til virksomheden. 

Nedskrivningstesten tager udgangspunkt i CGU’ens genindvindingsværdi, og hvis denne er mindre end den 

regnskabsmæssige værdi, skal den regnskabsmæssige værdi nedskrives til genindvindingsværdien.  

Ved fastlæggelse af salgsværdien med fradrag fra salgsomkostning skal det vurderes, om aktivet handles på 

et aktivt marked. I disse tilfælde vil nettosalgsværdien være de seneste afgivne købstilbud på markedet 

med fradrag for salgsomkostningerne. Der vil sjældent foreligge et aktivt marked for goodwill, medmindre 

der foreligger et konkret købstilbud. Derfor skal salgsværdien estimeres ud fra de mest pålidelige og til-

gængelige oplysninger. I praksis vil genindvindingsværdien for den pengestrømsfrembringende enhed, 

hvortil der er allokeret goodwill, blive opgjort på baggrund af kapitalværdien.  

Kapitalværdien for et aktiv eller en gruppe af aktiver opgøres på baggrund af72:  

• Et skøn over forventede fremtidige nettopengestrømme, der opgøres som indbetalinger fratrukket 

henførbar udbetalinger  

• En diskonteringsrente, som reflekterer den eksisterende markedsvurdering af en forretningspro-

cent inkl. risikotillæg for det specifikke aktiv eller tilsvarende aktiver.  

Skønnet over de forventede fremtidige nettopengestrømme skal afspejle den fortsatte anvendelse af akti-

vet og estimeres ud fra ledelsens godkendte budgetter for den eller de CGU’er, der er tale om, som maksi-

                                                            
72 EY (2015) Indsigt i årsregnskabsloven side 405 
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malt udgør fem år. Nettopengestrømme ud over budgetperioden estimeres ved en vækstrate.  

Den totale kapitalværdi skal udtrykke nutidsværdien af fremtidige cash flows. Diskonteringsrenten fastsæt-

tes med udgangspunkt i virksomhedens kapitalomkostninger eller en lånerente reguleret for risici, der alle-

rede er indarbejdet i de forventede nettopengestrømme. Der kan ved estimeringen alternativt udarbejdes 

mulige scenarier, der tager højde for risici, som derefter sammenvægtes.  

 

Hvis den regnskabsmæssige værdi af CGU’en overstiger den opgjorte genindvindingsværdi for aktiverne, 

skal der foretages nedskrivning af forskellen. Nedskrivningen foretages først på goodwill, og den eventuelle 

resterende nedskrivning fordeles på de øvrige aktiver. Det enkelte aktiv må dog ikke nedskrives til en lavere 

værdi end den genindvindingsværdi, der selvstændigt kan opgøres for det enkelte aktiv.  

 

7.4 Diskussion af afskrivning vs. nedskrivning  
Det kan diskuteres, om reglerne om efterfølgende regulering efter henholdsvis ÅRL eller IFRS giver det mest 

retvisende billede. Fordele og ulemper ved brug af disse to love er flere. Valget af praksis har stor indflydel-

se på værdiudviklingen, som vil blive gennemgået i praksis i næste kapitel.  

 

De to regelsæt indeholder hver deres vinkel. ÅRL kan måske karakteriseres som konservativt, da man ikke 

aktivt tager stilling til værdien af goodwill, men afskriver det systematisk. På den måde risikerer man at ha-

ve en værdi i regnskabet, som reelt er for lav.  

IFRS er mere dagsværdibaseret, og er i højere grad baseret på skøn på baggrund af budgettal og fremtidige 

pengestrømme i forbindelse med nedskrivningstesten. Disse skøn kan åbne muligheden for at udnytte re-

gelsættet til fordel for virksomheden.  

 

Som beskrevet ovenfor er levetiden afgørende for, hvor lang tid afskrivningerne af goodwill belaster netto-

resultatet efter ÅRL. Fastlæggelsen af levetiden kan således have en spekulativ karakter. Det kan diskuteres, 

om fjernelsen af de maksimalt 20 års levetid er mere retvisende. Det kan argumenteres, at goodwill efter 

20 år ikke længere udgøres af det købte men af internt oparbejdede goodwill, da det kan opgøres af opret-

holdelsen af værdien.  

IFRS lægger derfor op til, at der kan fremkomme en mere retvisende værdi af goodwill i regnskabet, da der 

løbende er mulighed for vurdering. Ulempen er, at denne frihed kan misbruges. Der stilles højere krav til 

regnskabsaflæggeren for at vurdere, hvornår der er nedskrivningsindikationer efter IFRS. Set fra virksom-

hedens synspunkt kan virksomheder, der aflægger efter IFRS, undgå at belaste deres resultatopgørelse med 

afskrivningerne.  
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Da virksomheden er subjektiv i dette tilfælde, vil man formode, at nedskrivningstesten vil tale for, at der ik-

ke er nedskrivningsbehov, da virksomheden alt andet lige vil tale sin egen værdi op. I forhold til ÅRL er af-

skrivningerne pålagt, og der sikres, at goodwill vil gå i 0 over tid. I forhold til IFRS kan værdien være holdt 

oppe grundet manglende objektivitet. Derudover vil det efter IFRS kunne resultere i store udsving på ned-

skrivninger grundet ønsker om påvirkninger af resultatet de givne år. Dette vil medføre et ikke retvisende 

billede, hvorimod ÅRL begrænser denne risiko.  

Hvis nedskrivningstesten efter IFRS kan forsikres mod subjektive skøn, vil denne metode dog kunne betrag-

tes som den mest retvisende, da der hvert år bliver taget stilling til værdien af goodwill, og der ikke påtvin-

ges en foruddefineret levetid. ÅRL bygger på forsigtighedsprincippet, som bl.a. omhandler, at større usik-

kerhed ved værdiestimering ikke må give grund for ukorrekte oplysninger. Ved at afskrive hvert år opnår 

man et forsigtighedsprincip og risikerer i mindre grad, at virksomhedens goodwill er indregnet til en for høj 

værdi i regnskabet.  

Det er ud fra ovenstående min opfattelse, at der er flere forhold, der taler for behandling af goodwill efter 

IFRS, hvor det underliggende er en værdiforringelsestest i stedet for at afskrive. Derved kommer goodwil-

lens værdi i regnskabet til at følge den reelle værdi bedst muligt, hvis værdiansættelsen sker objektivt. Ud-

over at fremme regnskabsbrugernes nytteværdi, udviser dette også et mere retvisende billede.  

 

7.5 Delkonklusion  
Dette afsnit har analyseret goodwills efterfølgende værdiregulering efter ÅRL og IFRS.  

Efterfølgende værdiregulering af goodwill håndteres efter ÅRL med årlige afskrivninger fordelt over den af 

ledelsen forventede brugstid samt med årlige nedskrivningstest. ÅRL forsøger at begrænse store udsving i 

goodwill, da der er en defineret levetid og dermed afskrivningsprofil. Efter IFRS må der ikke afskrives på 

goodwill, men man skal foretage nedskrivningstest til eventuel lavere genindvindingsværdi.  

 

Goodwill allokeres ved nedskrivningstesten til de CGU’er, der forventes at opnå økonomiske fordele fra sy-

nergierne, der kan henføres til virksomhedsovertagelse. Herefter skal de CGU’er, hvortil der er henført 

goodwill, årligt testes for værdiforringelse efter IFRS. Selve nedskrivningstesten tager udgangspunkt i 

CGU’ens genindvindingsværdi og den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien opgøres oftest på 

baggrund af kapitalværdien, da salgsværdien for en CGU sjældent kan opgøres pålideligt.  

 

På baggrund af dette kapitel er forskellene mellem ÅRL og IFRS vedrørende den efterfølgende værdiregule-

ring af goodwill opsamlet i nedenstående tabel:  
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 ÅRL IFRS 

Afskrivning Goodwill afskrives systematisk over den forventede levetid. 

Der i efter 2016 ingen maksimal levetid (førhen 20 år).  

Der må ikke afskrives på goodwill. 

Nedskrivning Hvis der er indikation på værdiforringelse, skal der foretages 

nedskrivningstest. Hvis genindvindingsværdien af goodwill er 

lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal der foretages 

nedskrivning af goodwill.  

Minimum én gang årligt skal der 

fortages en nedskrivningstest af 

goodwill. Der nedskrives til genind-

vindingsværdi eller under denne 

værdi.  

Tilbageførsel 

af nedskriv-

ninger 

I særlige tilfælde kunne nedskrivninger førhen tilbageføres, 

hvis dette skyldtes forhold, som virksomheden ikke selv hav-

de indflydelse på. ÅRL 2016 medfører, at der ikke kan ske til-

bageførsel af tidligere indregnet nedskrivning på goodwill.  

Det er ikke tilladt at tilbageføre 

nedskrevet goodwill.  

Opskrivning  Ikke tilladt. Ikke tilladt.  

Figur 7.1: Opsamling af kapitel 8 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Samlet set kan forskellene mellem ÅRL og IFRS tale både for og imod, hvad der giver det mest retvisende 

billede. ÅRL benytter forsigtighedsprincippet, mens IFRS følger det formueorienterede paradigme, hvor der 

fokuseres på en konkret præsentation, men med større risiko for udsving.    
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8. Virksomhedseksempel  
I dette kapitel analyseres et dansk børsnoteret selskabs behandling af goodwill. Der tages udgangspunkt i et 

børsnoteret selskab, som aflægger regnskab efter IFRS-reglerne. Derudover har selskabet en stor goodwill-

post i regnskabet, og dermed er det væsentligt for selskabet at oplyse om goodwill.  

Afsnittet skal belyse, om reglerne efter IFRS anvendes, som gennemgået tidligere i afhandlingen. Derudover 

vil det i dette afsnit blive vurderet, hvordan virksomheden skulle håndtere værdiforringelser af erhvervet 

goodwill ifølge ÅRL, og hvilken effekt, dette ville have. 

Baggrunden for at inddrage et virksomhedseksempel ud fra det valgte selskab er at sætte teorien og lov-

ændringer i et praktisk perspektiv.  

 

8.1 ISS  
ISS blev grundlagt i 1901 i København som et lille sikkerhedsfirma med kun 20 nattevagter73. I 1934 går ISS 

ind i rengøringsbranchen og skifter navn til Det Danske Rengøringsselskab A/S. Tankegangen var at skabe 

synergier mellem de to forretninger, da rengøringen typisk fandt sted i samme tidsrum som nattevagternes 

arbejde – nemlig uden for virksomhedernes åbningstider.  

Efterfølgende ekspanderer ISS, og der skete opkøb i stor hastighed. ISS har blandt andet foretaget et stort 

virksomhedsopkøb af Abilis i 1999, der var en af de største leverandører i Europa af rengørings- og speciali-

serede services. I 2006 købte ISS 97 selskaber, hvor det største af dem var det australske Tempo Services 

Ltd. I 2006 voksede ISS’ omsætning med 20 %, hvoraf 15 % var tilkøbt74.  

 

D. 29 marts 2005 fremsatte PurusCo A/S, senere omdøbt til FS Funding A/S, et offentlig købstilbud på alle 

aktierne i ISS A/S. FS Funding A/S blev stiftet i 2005 med henblik på opkøbet af ISS A/S. Bag selskabet stod 

de private equity-virksomheder EQT og Goldman Sachs Capital Partners. D. 9. maj 2005 opkøbte FS Funding 

de udestående aktier i ISS, og selskabet blev afnoteret af den Københavnske børs.  

I 2007 ændrede FS Funding A/S navn til ISS Holding A/S, og igen i 2011 til ISS A/S. Det opkøbte ISS A/S æn-

drede navn til ISS World Services A/S.  

I 2014 blev ISS A/S igen noteret på Københavns fondsbørs, hvorefter ISS gik fra at være kapitalejet til igen at 

være børsnoteret. 

I dag er ISS en af verdens førende udbydere af facility services og tilbyder bl.a. rengøring, ejendomsservice, 

catering, supportservice, sikkerhed og facility management. ISS har mere end 500.000 medarbejdere, har 

egne aktiviteter i mere end 50 lande og havde i 2015 en omsætning på 79,5 mia. kr.  

                                                            
73 http://www.dk.issworld.com/om-iss-dk/Historie 
74 Splid, Robert. (2007) side 311 
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På baggrund af seneste offentliggjorte årsregnskab i 2015 er ISS A/S’ ejerstruktur således:    

 

 
Figur 8.1: ISS A/S’ ejerstruktur  

Kilde: ISS A/S’ årsregnskab 2015 side 122 

 

ISS er udvalgt som eksempel til den praktiske analytiske del af afhandlingen, da virksomheden er en af de 

virksomheder i Danmark, der har aktiveret mest goodwill som følge af virksomhedssammenslutninger. Den 

regnskabsmæssige behandling af goodwill er derfor af væsentlig betydning for ISS, da det udgør en stor 

post i deres regnskab.  

 

8.1.1 ISS’ regnskab 2015 

ISS aflægger årsregnskab efter IFRS, da selskabet er børsnoteret, hvorfor der blandt andet foretages ned-

skrivningstest på goodwill.  

 

Ved gennemgang af senest aflagt årsregnskab for 2015 fremgår indregnet goodwill således:  

 
 

Figur 8.2: Finansielle hovedtal 2015  

Kilde: ISS A/S’ årsregnskab 2015 side 14 

 

I regnskabsårene 2011-2015 udgør goodwill mellem 46 % - 49 % af den samlede aktivmasse og udgør derfor 

en meget væsentlig post. ISS’ egenkapital er blevet drastisk forbedret fra 2013 til 2015, hvilket hovedsage-

ligt skyldes resultatet fra en vellykket børsnotering på fondsbørsen i København i 2014.  

I 2015 er forholdet mellem goodwill og egenkapitalen blevet forbedret markant sammenlignet med den 
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store bogførte goodwill og den mere beskedne egenkapital på 4.213 mio. kr. i 2013. Der kan argumenteres 

for, at ISS’ indtjening har været meget sårbar. Selvom goodwill hen ad vejen kan betragtes som luft, kan det 

have en stor effekt på ISS’ resultat. Havde der været en stor nedgang i et af deres markeder før 2013, og 

goodwill dermed skulle have været nedskrevet med blot 20 %, ville egenkapitalen være fejet helt bort. En 

nedskrivning med 20 % i 2013 ville have betydet en negativ egenkapital.  

En stor del af den goodwill indregnet pr. 31.12.2015 er grundet opkøbet af ISS World Services A/S i maj 

2005 samt et væsentligt antal opkøb herefter75. Goodwill pr. 31.12.2015 udgjorde 22.868 mio. kr. ud af en 

samlet balancesum på 49.285 mio. kr. og udgør dermed 46 % af den samlede aktivsum. Sammenlignet med 

2014 er goodwill steget med 72 mio.kr. Stigningen skyldes en valutakursregulering på 458 mio. kr. samt op-

køb for 452 mio. kr., hvor det største opkøb vedrører GS Hall76. Dette blev dog hovedsageligt udlignet med 

overførsler af aktiver klassificeret som aktiver med henblik på videresalg på 701 mio. kr. samt nedskrivning 

på 95 mio. kr.  

 

8.1.2 Opkøb af GS Hall plc 

ISS-koncernen opkøbte den 20. januar 2015 100 % af aktierne i den engelske teknologiske servicevirksom-

hed GS Hall plc. med ca. 780 ansatte. Opkøbet skete i led med ISS’ strategi om at udvide deres tekniske tje-

nester, deres selv-leveringskapaciteter samt styrke deres forretning i England77. 

 

Indvirkning af opkøbet på ISS’ årsregnskab fremgår af bilag 1. Det fremgår af bilaget, at der i forbindelsen 

med opkøbet er identificeret nettoaktiver for i alt 85 mio. kr., hvor der blandt andet er identificeret kunde-

kontrakter for 250 mio. kr. Goodwillen ved opkøbet af GS Hall udgør 412 mio. kr. Indregnet goodwill ved 

opkøbet omhandler hovedsageligt den tekniske ekspertise og tekniske knowhow inden for ejendomsser-

vice, synergier hovedsageligt grundet øget mulighed for selvlevering samt fordele ved en samlet arbejds-

styrke78. En af de væsentlige aktiver i forbindelse med opkøbet er netop goodwillen, da denne post er næ-

sten fem gange så stor som de identificerede nettoaktiver.  

Der bliver i afsnittet omkring opkøb i ISS’ regnskab gjort opmærksom på de kritiske regnskabsmæssige skøn 

og vurderinger i forbindelse med specielt de immaterielle aktiver ved et opkøb79. Ledelsen laver en estime-

ring af dagsværdien, da der ingen aktive markeder eksisterer. Dagsværdien er baseret på nutidsværdien af 

fremtidige cash flows. Ledelsen gør opmærksom på, at estimeringen af dagsværdien er forbundet med 

usikkerhed, og den vil måske blive justeret efterfølgende. Dette er i overensstemmelse med de beskrevne 
                                                            
75 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 19 
76 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 19 
77 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 11 
78 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 91 
79 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 92 
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definitioner i kapitel 4, hvor blandt andet de immaterielle aktiver er kendetegnet ved at være uden fysisk 

substans.  

 

Af ISS’ regnskabspraksis vedrørende opkøb fremgår af årsregnskabet 2015 på side 93:  

  Business combinations are accounted for using the acquisition method…. Acquisition-related   

  costs are expensed as incurred and included in Other income and expenses, net.  

 

  Goodwill is initially measured at cost… After initial recognition, goodwill is measured at cost  

  less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill  

  acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the  

   Group’s cash-generating units (CGUs) that are expected to benefit from the combination,  

  irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned of those units.  

 

ISS anvender overtagelsesmetoden ved opkøb i overensstemmelse med IFRS. Denne metode er gennemgå-

et i kapitel 5 i afhandlingen.  

Goodwill bliver målt til kostpris, og efterfølgende bliver goodwill testet for nedskrivning, som også er i 

overensstemmelse med IFRS’ regler. Transaktionsomkostninger bliver driftsført i resultatopgørelsen. Trans-

aktionsomkostninger vedrørende opkøbet af GS Hall løb op på 12 mio. kr.80, hvilket efter reglerne i IFRS er 

blevet indregnet i resultatopgørelsen.  

Goodwill fra opkøb bliver fra overtagelsesdatoen allokeret til hver af koncernens CGU’er, som forventes at 

drage fordel af overtagelsen. Dette er i lighed med beskrivelsen i kapitel 7, om at goodwill kun genererer 

positive pengestrømme afhængig af andre aktiver, og derfor er det ikke muligt at opgøre en separat dags-

værdi for goodwill. Derfor skal goodwillen allokeres til de CGU’er, som forventes at opnå økonomiske for-

dele af den synergi, som er fremkommet efter virksomhedsovertagelsen. 

Af ISS’ regnskabspraksis fremgår det også, at hvis identificerbare aktiver eller passiver efterfølgende bliver 

bestemt til at have en anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet, reguleres goodwill indtil 12 måneder 

efter overtagelsesdatoen, som det fremgår af IFRS.  

 

Det vurderes, at ISS A/S’ beskrivelse omkring opkøb i den anvendte regnskabspraksis opfylder kravene i 

IFRS, men er i strid med ÅRL, da f.eks. transaktionsomkostninger skal tillægges kostprisen. Det vurderes, at 

beskrivelsen er tilstrækkelig omfattende og detaljeret og derfor vurderes god i forhold til regnskabslæse-

rens informationsbehov.  

                                                            
80 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 91 
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8.1.3 Opkøb af ISS World Services  

I ISS’ årsregnskab for 2015 fremgår det flere steder, at en stor del af goodwillposten pr. 31.12.2015 relate-

rer sig til opkøbet af ISS World Services i maj 2005. Den overtagende virksomhed hed dengang FS Funding 

A/S (senere omdøbt til ISS) og den overtagede virksomhed hed ISS A/S (senere omdøbt til ISS World Ser-

vices). FS Fundings koncernregnskab blev i 2005 udarbejdet i overensstemmelse med IFRS.   

Af bilag 2-3 fremgår FS Fundings resultatopgørelse og balance fra 2005. Heraf kan det læses, at virksomhe-

den i alt stod noteret for en værdi af de samlede immaterielle aktiver på 32.672 mio. kr. Dette beløb svarer 

til den erhvervede goodwill, som FS Fundings opnåede ved opkøbet af ISS World Services, samt andre im-

materielle aktiver som varemærker, kundeforhold m.m., som var bogført inden opkøbet.   

Note 13 om immaterielle anlægsaktiver er vedlagt, som bilag 4. Heraf kan man specifikt se, at opkøbet af 

dengang ISS A/S medførte en tilgang på goodwill ved erhvervelse på 22.035 mio. kr., hvorefter der er kom-

met nogle reguleringer. Dog er det ikke hele goodwillbeløbet, som kan relateres direkte til merværdien ved 

opkøbet, da ISS i forvejen havde indregnet en stor mængde goodwill.  

 

Anvendt regnskabspraksis vedrørende virksomhedssammenslutningen fremgår af FS Fundings årsregnskab 

2005 side 23:  

  Virksomhedskøb behandles i henhold til overtagelsesmetoden, efter hvilken de tilkøbte  

  virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes i  

  balancen til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver  

  indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringe af en kontraktlig eller anden rettighed, og  

  dagsværdi kan måles pålideligt.  

  … Positive forskelsbeløb mellem kostprisen for virksomheden og dagsværdien af de overtagne  

  aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelse indregnes som goodwill.  

Ved virksomhedsovertagelsen anvendtes overtagelsesmetoden, hvorefter der blev foretaget en PPA, hvor 

alle identificerede og ikke-identificererede aktiver blev opgjort til dagsværdi. Den beskrevne regnskabs-

praksis er i overensstemmelse med IFRS.  

Af note 10 i årsregnskabet for FS Funding A/S fra 2005 fremgår opgørelsen af dagsværdien for identificere-

de og ikke-identificerede nettoaktiver. Note 10 er vedlagt som bilag 5.  

Den bogførte værdi af nettoaktiverne udgjorde før overtagelsen 8.919 mio. kr. Det fremgår, at der er sket 

dagsværdisreguleringer af blandt andet kundekontrakter og relaterede kundeforhold, som er opskrevet 

med 6.665 mio. kr.  

Generelt er internt oparbejdet immaterielle aktiver svære at identificere, men kan som udgangspunkt ind-

regnes hvis sammenhængen mellem afholdte omkostninger og de fremtidige økonomiske fordele kan påvi-
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ses. Ved virksomhedssammenslutningen er det nu muligt at indregne de førhen ikke-indregnede immateri-

elle aktiver, da værdien nu kan måles pålideligt. Varemærker er f.eks. et identificeret ikke-førhen-indregnet 

aktiv, da varemærker ikke havde en bogført værdi før overtagelsen.  

 

Det fremgår af bilag 5, at goodwill har en bogført værdi før overtagelsen på 15.592 mio. kr., som er indreg-

net goodwill fra overtagelser tidligere foretaget af ISS A/S. Både ÅRL og IFRS anser opskrivning på goodwill 

som indregning af internt oparbejdet goodwill, og det er derfor ikke tilladt at opskrive goodwill. Der skal 

derfor ikke ske dagsværdiregulering af den allerede bogførte goodwill. Den bogførte goodwill vil indgå i det 

samlede goodwillbeløb for overtagelsen.  

 

Der er på baggrund af opgørelsen af dagsværdi identificeret nettoaktiver for 15 mio. kr. Købsprissen for ISS 

A/S var 21.896 mio. kr. Der blev i 2005 tillagt transaktionsomkostninger vedrørende opkøbet, da ISS først 

med virkning fra 1. januar 2010 implementerede IFRS 381. Efter anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet 

fra 2010, ændrede ISS i 2010 praksis, hvor transaktionsomkostninger førhen blev indregnede som en del af 

købsvederlaget og indeholdt i kostprisen. Derfor beregnes goodwill ved opkøbet i 2005 som forskellen mel-

lem købsprisen tillagt transaktionsomkostninger fratrukket de identificerede nettoaktiver. Transaktionsom-

kostninger udgjorde 154 mio., hvorefter goodwill udgjorde 22.035 mio. kr.  

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill før overtagelsen udgjorde 15.592 mio. kr. og kan relateres til tid-

ligere opkøb foretaget af ISS. Det resterede goodwill på 6.443 mio. kr. kan direkte relateres til FS Fundings 

opkøb af ISS og er den merværdi, selskabet har betalt. FS Funding var villig til at betale mere for ISS, da de 

kunne opnå synergier mellem de to selskaber. Ved købet af ISS var følgende immaterielle aktiver en del af 

goodwillbeløbet82:  

• Den samlede arbejdsstyrke  

• Teknisk ekspertise  

• Teknologiske knowhow 

• Undervisningsekspertise og undervisnings- og rekrutteringsprogrammer  

• Strategisk knowhow 

• Synergier gennem opkøb og krydssalgs-strategi 

• Vækstplatform  

                                                            
81 ISS A/S, årsregnskab 2010 side 60 
82 FS Funding A/S, årsregnskab 2005 side 37 
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Disse immaterielle aktiver fremgår som en del af goodwill beløbet, da de ikke selvstændigt opfylder kriteri-

erne for indregning gennemgået i kapitel 6 samt de generelle definitioner i kapitel 4.  

I overensstemmelse med IFRS blev købsprisen fra opkøbet allokeret ud til de identificerbare aktiver via en 

PPA, hvor den resterende værdi blev indregnet som goodwill83.  

 

Den del af goodwillen, som særskilt kan henføres til opkøbet af ISS, skal efterfølgende værdireguleres ved 

nedskrivningstest efter IFRS. ISS (førhen FS Funding) har hvert år i deres årsregnskab et specifikt afsnit om-

handlende goodwillbeløbet fra opkøbet af ISS World Service A/S (førhen ISS).  

 

 
Figur 8.3: Goodwill vedrørende opkøbet i 2005 pr. 31.12.2015  

Kilde: ISS A/S, årsregnskab 2015 side 96  

 

Som beskrevet ovenfor udgjorde goodwillbeløbet vedrørende opkøbet 6.443 mio. kr. i 2005. I 2015 er der 

henover årene sket nedskrivning for i alt 1.711 mio. kr.,  og goodwillen står nu bogført til 4.732 mio. kr., jf. 

figur 8.3.   

Nedskrivningstest har igennem årene ført til anerkendelse af nedskrivninger i visse lande på trods af, at en 

test af den samlede værdi på koncernniveau ikke ville have ført til nedskrivninger84. Dette illustrerer, at ne-

gative udviklinger i visse lande kan have været mere end opvejet af en positiv udvikling i andre lande. Ifølge 

IFRS kan disse dog ikke modregnes i værdiforringelsestest, da der skal ske nedskrivning på de enkelte 

CGU’er.  

 

8.1.4 Nedskrivningstest  

ISS aflægger årsregnskab efter IFRS, da de er børsnoteret. Dermed skal der i overensstemmelse med IFRS 

foretages en årlig nedskrivningstest.  

ISS’ regnskabspraksis vedrørende nedskrivningstest fremgår af ISS A/S årsregnskabet 2015 på side 97, hvor 

der blandt andet står skrevet: 

  Intangible assets with an indefinite useful life, i.e. goodwill and the ISS brand are subject to 

    impairment testing at least annually or when circumstances indicate that the carrying  

  amount may be impaired.    
                                                            
83 ISS A/S, årsregnskab 2014 side 20 
84 ISS A/S, årsregnskab 2014 side 20 
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  Impairment tests are carried out per country as this represents the lowest level of cash- 

  generating units (CGUs) to which the carrying amount of intangibles, i.e. goodwill and  

  customer contracts, can be allocated and monitored with any reasonable certainty.  

 

  In performing the impairment test management makes an assessment of whether the CGU to  

  which the intangibles relate will be able to generate positive net cash flows sufficient to  

  support the value of intangibles and other net assets of the entity.  

 

Det vurderes, at ISS A/S’ beskrivelse omkring nedskrivning i den anvendte regnskabspraksis opfylder krave-

ne i IFRS, men er i strid med ÅRL der i stedet kræves årlige afskrivninger. Det vurderes, at beskrivelsen er 

tilstrækkelig omfattende og detaljeret og derfor vurderes god i forhold til regnskabslæserens informations-

behov. 

 

Den indregnede goodwill er henført til virksomhedens operationelle segmenter. Disse er som følger85: 

• England, Finland, Frankrig, Danmark, Norge, Schweiz, Australien, Belgien, Holland, Brasilien og an-

dre lande  

Ud fra disse segmenter er det muligt at opdele koncernen i mindre dele, således at kompleksiteten bliver 

mindre. Man kan derved henlede pengestrømmene til de enkelte segmenter, og ledelsen har derefter mu-

lighed for at vurdere de stærke og svage segmenter. Derefter skal hvert marked i disse områder vurderes 

separat. Problemet ved segmenterne kan være, at de stadig er meget store for regnskabsbrugeren og kan 

være svære at gennemskue, hvis man ikke har indgående kendskab hertil. Det er komplekse markeder, 

hvor man som regnskabsbruger kan have svært ved at forholde sig kritisk til de tal, der bliver præsenteret 

grundet omfanget af segmentet.  

Med de mange årlige opkøb ISS foretager verden over, kan det diskuteres om ISS burde kunne finde flere 

og mere deltaljerede CGU’er. Ved at have få CGU’er kan nogle goodwillbeløb relaterede til opkøb, som står 

til nedskrivning, omfattes af CGU’ere indeholdende opkøb med ”overskydende” kapitalværdi og dermed 

undgå en eventuel nedskrivning. Fastlæggelsen af CGU’er afhænger af den interne rapportering samt værk-

tøjerne, som anvendes, idet at det skal være muligt at kunne overvåge aktiviteten i disse enheder, måle 

pengestrømme samt disse skal være uafhængige af hinanden. Dette er derfor med til at forøge sværheds-

                                                            
85 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 98 
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graden i forbindelsen med fastlæggelsen af CGU’erne, hvorfor det må antages som grundet til, at ISS ikke 

har flere CGU’er trods de mange årlige opkøb. 

 

       
   Figur 8.4: Goodwill opdelt på CGU’er  

   Kilde: ISS A/S, årsregnskab 2015 side 98  

 

Den indregnede goodwill er spredt godt ud på de forskellige segmenter, hvor der er størst henledt goodwill 

for 2.986 mio. kr. til England (13 %), jf. figur 8.4.    

Som det fremgår af regnskabet for 2015, er der foretaget nedskrivning på i alt 95 mio. kr. Nedskrivningen 

på i alt 95 mio. kr. i 2015 skyldes resultatet af nedskrivningstest i Brasilien som følge af operationel og 

makroøkonomiske ændringer på i alt 77 mio. kr. samt frasalg i Vesteuropa på 18 mio. kr.86 

Udviklingen af driftsresultat før øvrige poster fra 2014 til 2015 har været negativ for Latinamerika, hvor 

Brasilien indgår, med et fald på -17 % 87. Dette er med til at understøtte, at der i 2015 har været foretaget 

nedskrivning på dette segment. Brasilien har i 2015 ingen goodwill henledt, jf. figur 8.4, hvorfor kapitalvær-

dien for denne CGU har resulterede i nedskrivninger større end den henførbar goodwill til dette segment.  

Nedskrivning på goodwill i Vesteuropa skyldes frasalget af de landskabsarkitektoniske aktiviteter i Belgien 

på 6 mio. kr. samt de midlertidige arbejds- og personalemæssige aktiviteter i Portugal af 12 mio. kr.88.    

 

Der er ikke foretaget nedskrivninger på de resterende segmenter. Dog viser både Østeuropa og Norden en 

lille tilbagegang i driftsresultat før øvrige poster med henholdsvis en nedgang på 9 % og 1 %89.  Det negative 

                                                            
86 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 19 
87 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 16 
88 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 100 
89 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 16 
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driftsresultat kan medføre, at hvis der er øvrige indikationer på nedskrivningsbehov, skal der formentlig og-

så nedskrives på dette segment. Dog kan et negativ driftsresultat ikke alene være indikation nok.  

Selvom der er negativ driftsresultat, fremgår det af årsregnskabet, at der i Norden i 2015 blev vundet man-

ge nye kontrakter, heriblandt Danske Bank, DSB og DR. Frasalget af ikke-kerne aktiviteter resulterede i re-

ducerede indtægter med 3 %, og valutakurser resulterede i reducerede indtægter med 3 % 90. Samlet set 

har det fra ledelsens side ikke været nødvendigt at nedskrive på segmenterne i dette geografiske område.   

I Østeuropa skyldes de reducerede indtægter valutakurser samt frasalg. Faldet i driftsresultatet før øvrige 

poster skyldes kontrakttab i Tjekkiet, kontraktstart i Rumænien, som hovedsageligt blev udlignet af en 

stærk fremgang i Slovenien. Dette resulterede samlet set i, at det fra ledelsens side ikke har været nødven-

digt at nedskrive på segmenterne i dette geografiske område.   

 

Nedskrivningstesten foretages på baggrund af budgetter og forudsætninger opstillet af ledelsen.  

Der bliver i regnskabet gjort opmærksom på den eksisterende usikkerhed ved de regnskabsmæssige skøn 

og vurderinger91:  

 

  This assessment is based on estimates of expected future cash flows made on the basis of  

  financial budgets for the following financial year and estimated discount rates, growth and  

  margin developments… During recent years volatility in risk free interest rates has 

  increaseed, which generally increased the estimation uncertainty.  

 

Det er svært ud fra regnskabet at se, om der burde være foretaget yderligere nedskrivninger af goodwillen, 

eftersom koncernen næsten kun udviser positive resultater og fremviser gode indtjeningsmuligheder. Cash 

flowet i koncernen er positiv, og dermed er der ingen indikationer på negative pengestrømme.  

 

8.2 Afskrivninger efter ÅRL  

Jeg vil herunder udarbejde et beregningseksempel på, hvordan afskrivninger ifølge ÅRL ville have påvirket 

ISS’ regnskab. Formålet er at lave en sammenholdelse af indvirkningen på virksomhedens goodwill, resultat 

og egenkapital afhængigt af, hvilken standard der bruges. 

 

I og med ISS aflægger regnskab efter IFRS, er den erhvervede goodwill opgjort ud fra en ubestemmelig leve-

tid og skal værdiansættes til dagsværdi hvert år. Hvis virksomheden fulgte ÅRL, skulle goodwillen afskrives 

                                                            
90 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 22 
91 ISS A/S, årsregnskab 2015 side 97 



 71 

over brugstiden, hvor der efter 2016 ingen øvre grænse for afskrivningsperioden er.  

Der vil i udregningen blive gennemgået en afskrivningsperiode på 20 år samt en afskrivningsperiode på 30 

år. Der er valgt en afskrivningsperiode på 20 år, da dette var den maksimale brugstid før 2016. Der er valgt 

en brugstid på 30 år, da ISS i mange år forventes at kunne opnå synergier ved opkøbet. Der gøres opmærk-

som på, at selve valget af brugstiden ikke er det centrale, men det er illustrationen af, hvorledes man vær-

diforringer goodwill efter ÅRL samt effekten heraf på regnskabet.  

Det antages yderligere, at mønsteret for værdiforringelsen ikke kan identificeres, og derfor afskrives den 

erhvervede goodwill i henhold til den lineære metode. I beregningen antages det, at der ikke har været in-

dikationer på ekstra nedskrivninger af goodwillen efter ÅRL.  

 

Udregningen vil ske på baggrund af den regnskabsmæssige værdi på 22.035 mio. kr., som FS Funding i 2005 

indregnede i deres regnskab som følge af opkøbet af ISS. Der står beskrevet i årsrapporten 2015, at stør-

stedelen af goodwillbeløbet stadig kan henføres til dette opkøb. For at gøre udregningen simpel tages der 

udgangspunkt i goodwillen pr. 31.12.2005 for at se effekten af de efterfølgende systematiske afskrivninger 

hertil. Det centrale ved udregningen er at illustrere, hvorledes man værdiforringer goodwill efter ÅRL samt 

effekten heraf på regnskabet. 

 

Udregningen for den regnskabsmæssige værdi fra 2005 og frem fremgår af bilag 6.  

Herved ses det, hvordan den erhvervede goodwill på 22.035 mio. kr. i 2005 efter henholdsvis 20 år eller 30 

år er gået i 0 og derfor ikke skaber værdi i regnskabet mere. Ved en afskrivningsperiode på 20 år afskrives 

goodwill med 1.102 mio. kr. pr. år, hvorimod der afskrives med 734,5 mio. kr. pr. år ved en afskrivningspe-

riode på 30 år. Disse afskrivninger ville hvert år have forringet årets resultat.  

 

Nedenfor i figur 8.5 ses effekten på egenkapitalen i 2013 og 2015 ved disse to afskrivningsprofiler. Det er 

valgt at se på effekten i disse to år, da ISS’ egenkapital i 2015 blev markant forbedret grundet børsnoterin-

gen.  
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Figur 8.5: Effekter på egenkapitalen ved afskrivninger efter ÅRL  

Kilde: egen tilvirkning  

 

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill udgør i ISS’ regnskab henholdsvis 22.868 mio. kr. og 23.155 mio. 

kr. i år 2015 og 2013.  

Ved en afskrivningsperiode på 20 år vil den regnskabsmæssige værdi efter ÅRL være 9.916 mio. kr. i 2015, 

hvilket ses af udregningen i bilag 6. Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi efter IFRS og den ud-

regnede værdi efter ÅRL udgør 12.952 mio. kr. Over årene ville dette have haft en samlet effekt på egenka-

pitalen, som i 2015 ville have været 12.952 mio. kr. mindre og udgøre 1.552 mio. kr. Dette er en markant 

forringelse af ISS’ egenkapital på -89 %.  

Effekten af en afskrivningsperiode på 20 år ville i 2013 være en forskel på 11.036 mio. kr. mellem ÅRL og 

IFRS. Da ISS’ egenkapital i 2013 var markant mindre, ville dette have resulteret i en negativ egenkapital på 

6.790 mio. kr., hvilket hverken ville have været tilfredsstillende for interessenterne eller virksomheden selv.  

 

Ved en afskrivningsperiode på 30 år ville afskrivningerne være delt over en længere periode, hvorfor effek-

ten på årets resultat og egenkapital hvert år ville have været mindre.  

Den regnskabsmæssige værdi efter ÅRL i 2013 og 2015 er udregnet i bilag 6. Effekten i 2015 ville have væ-

ret et fald i egenkapitalen på 61 %. I 2013 ville effekten af afskrivning efter ÅRL have betydet et fald på 

egenkapitalen på 182 %, hvorefter egenkapitalen kun ville have udgjort -3.485 mio. kr. 

 

Ud fra ovenstående udregninger er det tydeligt, at der vil være stor forskel på den regnskabsmæssige værdi 
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af goodwill, hvis der skulle aflægges regnskab efter ÅRL. ISS har en stor mængde goodwill indregnet i regn-

skabet, hvorfor effekten på egenkapitalen af de forskellige standarder er så markant.  

I 2013 ville effekten have været så stor, at virksomheden ville have en negativ egenkapital på 6.790 mio. kr. 

med en afskrivningsperiode på 20 år. Fra investorsynspunkt kan et flot regnskab være afgørende for, at 

man vælger at placere sine penge. Fra en banks synspunkt er egenkapital vigtigt, da den indikerer, om virk-

somheden er solid.  

For ISS ville forskellen mellem anvendelse af ÅRL eller IFRS kunne betyde liv eller død. Reglerne efter IFRS 

har muliggjort, at ISS har tjent 1.102 mio. kr. mere om året, hvis der sammenlignes med en afskrivningspe-

riode over 20 år efter ÅRL. Det kan konkluderes, at det kun har været en fordel for ISS at aflægge årsregn-

skab efter IFRS, så længe goodwillværdien har været intakt.   

 

Ændringerne i ÅRL, hvor der nu accepteres afskrivningsperioder længere end 20 år, ville alt andet lige skabe 

større balancesummer, eftersom den årlige afskrivning nu fordeles over en længere periode. Det ses i figur 

8.5, at ISS med en afskrivningsperiode på 30 år også ville opnå en negativ egenkapital på 3.485 mio. kr., 

hvorimod en afskrivningsperiode på maksimalt 20 år ville have resultererede i en negativ egenkapital i 2013 

på hele 6.790 mio. kr. De forbedrede resultater grundet den længere afskrivningsperiode ville alt andet lige 

kunne stille ISS bedre på et internationalt marked, hvis man kigger på egenkapitalforretningen92, selvom 

egenkapitalen fortsat ville have været negativ. Det forbedrede nøgletal indikerer, at der opnås større af-

kast, hvilket kan have interesse for potentielle investorer.  

Ved at fjerne begrænsningen på brugstiden muliggøres det, at goodwill kan få en mere retvisende værdi. 

Forskellen mellem ISS’ regnskabsmæssige værdi efter IFRS og den udregnede værdi efter ÅRL er formind-

sket grundet den længere afskrivningsperiode. ÅRL rykker sig tættere på IFRS med håndteringen af efterføl-

gende værdireguleringer ved at tillade en længere afskrivningsperiode, men fortsat bibeholde en vis sikker-

hed ved årlige nedskrivninger. Dog kan der opstå problematikker omkring afgrænsningen til internt opar-

bejdet goodwill, som blev belyst tidligere i opgaven. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
92 Egenkapitalforretning = resultat efter finansielle poster / egenkapital * 100  
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8.3 Delkonklusion  
Der er i afsnittet blevet gennemgået ISS’ regnskabspraksis vedrørende opkøb, goodwill samt efterfølgende 

værdiregulering. Der er blevet gennemgået to opkøb, hvoraf opkøbet i 2005 den dag i dag stadig udgør 

størstedelen af virksomhedens goodwill beløb.  

ISS følger reglerne efter IFRS, hvor der hvert år sker en nedskrivningstest. Der er i 2015 blevet nedskrevet 

for i alt 95 mio. kr. som skylder operationel og makroøkonomiske ændringer i Brasilien samt frasalg i Vest-

europa.  

Hvis ISS derimod aflagde regnskab efter ÅRL, hvor der skal ske systematiske afskrivninger over levetiden, 

ville effekten have været så stor, at det kunne betvivles, om virksomheden stadig havde eksisteret i dag.  

Effekten af en afskrivningsperiode på 20 år ville have resulteret i en negativ egenkapital på 6.790 mio. kr. i 

2013, hvorfor det kunne betvivles, om virksomheden ville have overlevet.  

Afskrivningsperioden på maksimal 20 år efter ÅRL er ophævet fra 2016. Hvis ISS havde afskrevet goodwill 

over 30 år ville dette have resulteret i en positiv effekt på egenkapitalen. Egenkapitalen ville i 2015 have 

været 4.040 mio. kr. større end ved en afskrivningsperiode på 20 år. ISS havde i 2015 en egenkapital på 

14.504 mio. kr. efter anvendelse af IFRS-reglerne. Hvis goodwill i stedet var blevet afskrevet med 30 år efter 

ÅRL ville egenkapitalen i 2015 have været 5.592, hvilket resulterer i en nedgang på 61 %, som følge af æn-

dring i anvendt lovpraksis.    

Ud fra dette kapitel er det tydeligt, at der vil være stor forskel på den regnskabsmæssige værdi af goodwill 

efter de to standarder. ISS har en stor mængde goodwill indregnet i regnskabet, hvorfor effekten på egen-

kapitalen af de forskellige standarder er så markant, at det ville kunne have betydet virksomhedens under-

gang. Derudover betyder ophævelsen af en maksimal afskrivningsperiode på 20 år, at egenkapitalen vil bli-

ve forbedret, da afskrivningerne bliver delt over en længere periode.  
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9. Konklusion  
I denne afhandling er det blevet undersøgt, hvilke implikationer ÅRL og IFRS har på opgørelsen af goodwill i 

forbindelse med virksomhedsovertagelser samt ved den efterfølgende værdiregulering. Afhandlingen har 

forsøgt at give svar på, hvilken standard, som giver det mest retvisende billede. Derudover er det undersøgt 

hvordan regnskabet kan blive påvirket af forskellene mellem disse standarder.  

 

Den internationale udvikling gør, at samhandlen mellem og af virksomheder er et stigende fænomen. Sam-

tidig er der i takt med udviklingen mod viden- og informationssamfund fokuseret mere på de immaterielle 

værdier i regnskabet, da dette har fået en større betydning for virksomheden og deres omverden. Dette 

øget fokus på balancesiden kan blandt andet forklares af overgangen fra den præsentationsorienterede pa-

radigme til det formueorienterede paradigme, hvor det sidste nævnte ligger vægt på en værdibaseret syns-

vinkel, hvor posterne medtages til markedsværdi eller kapitalværdi. Paradigmeskiftet kan være med til at 

forklare hvorfor IFRS og ÅRL ligger større fokus på de immaterielle aktiver, herunder goodwill.  

Selvom begge lovgivninger aflægger årsregnskab efter det samme paradigme og med balancen i fokus, er 

dette ikke ensbetydende med at de behandler goodwill på samme måde.  

Det overordnet mål med årsregnskabsloven er det retvisende billede og virksomhedens ledelse skal således 

vurderer, om årsregnskabet i det store hele giver et retvisende billede af virksomhedens situation på balan-

cedagen. Kvalitetskravene i begrebsrammen indebærer blandt andet, at oplysningerne i årsregnskabet skal 

være relevante for regnskabsbrugeren og pålidelige. Disse kvalitetskrav kan benyttes i bedømmelsen af in-

formationerne i de forskellige teoretiske metoder til behandling af goodwill efter ÅRL og IFRS.  

 

Goodwill opstår ved en virksomhedssammenslutning og måles som forskellen mellem kostprisen for den 

overtagende virksomhed og dagsværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser på overtagelsestids-

punktet. Goodwillen udgør derved den merværdi, som køber vil give for den sælgende virksomheds identi-

ficerede aktiver. Denne merværdi kan blandt andet skyldes, at køber kan skabe synergi mellem virksomhe-

derne ved f.eks. at kunne opnå stordriftsfordele.  

Goodwill kan regnskabsmæssige anderkendes som et aktiv, da goodwillen opfylder de tre grundelementer 

for definitionen af et aktiv. Goodwill hører derudover under immaterielle aktiver, hvor det kræves at et 

immaterielt aktiv skal være identificerbart, hvis der skal kunne skelnes mellem dette og goodwill. På bag-

grund af dette defineres goodwill som en række uidentificerbare aktiver, der ved synergieffekt forventes at 

kunne skabe en fremtidig økonomisk fordel for den overtagende virksomhed. Det er kun det købte good-

will, som må indregnes i årsregnskabet, da interne oparbejdet goodwill er svært at opgøre pålidelige i hen-

hold til kvalitetskravene i begrebsrammen.  
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Ved opgørelsen af goodwillen i en virksomhedssammenslutning anvendes som hovedregel overtagelsesme-

toden efter både ÅRL og IFRS. Ved denne metode skal den overtagende part identificeres, overtagelsestids-

punktet skal fastsættes, kostprisen skal opgøres, alle aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed 

skal identificeres samt goodwill beløbet skal opgøres.  

Der er dog betydelige forskelle på behandlingen af disse enkelte punkter efter ÅRL og IFRS. Både ÅRL og 

IFRS kræver dog først og fremmest, at et immaterielt skal indfri kravet for denne type aktiv, førend der kan 

ske indregningen i balancen. Dette indebærer, at aktiver skal være separerbart eller baseret på en kontrakt-

lig rettighed. Uligheden mellem de to lovgivninger ses blandt andet ved, at der efter ÅRL tillægges sammen-

slutningsomkostninger som f.eks. revisor, advokat og rejseomkostninger til kostprisen. Virkningen af at om-

kostningen tillægges kostprisen er, at kostprisen bliver større og dermed imidlertid øger værdien af good-

will. Derudover må aktiver efter ÅRL først indregnes, hvis sandsynligheden for økonomiske fordele er over 

50%. Efter IFRS må aktiver indregnes uanset sandsynligheden, da dette vil blive reguleret i dagsværdien af 

aktivet. Dette resulterer i, at flere aktiver bliver indregnes separat efter IFRS og dermed bliver en mere del-

taljeret balance fremvist i regnskabet. Dog påvirker disse indregner også pålideligheden af regnskabet, da 

disse er forbundet med større usikkerhed. ÅRL er mere påpasselig med indregningskriterierne grundet det 

retvisende billede og kriteriet om pålidelighed.  

Der kan ved en virksomhedssammenlægning forekomme omstruktureringsomkostninger, som følge af 

sammenlægningen af de to virksomheder. Efter IFRS må omkostninger til omstrukturering kun identificeres 

og indregnes, hvis de allerede er en forpligtelse i den overtagne virksomhed på overtagelsestidspunktet. 

Efter ÅRL 2016 skal de forventede omkostninger til omstrukturering i den overtagede virksomhed indreg-

nes som en hensat forpligtelse, når der er truffet beslutning om omstrukturering og processen med at gen-

nemføre omstruktureringen er påbegyndt. Før 2016 kunne en hensættelse indregnes, når den var besluttet 

og der forelå en overordnet plan. Den sælgende virksomhed skal afholde omkostningen som følge af over-

tagelsen, hvorfor indregningen er påkrævet for at give et retvisende billede af virksomhedens fremtidige 

forpligtelser. Efter min mening, burde overtagelsesbalancen indeholde forpligtelser opstået grundet over-

tagelsen, hvis denne skal repræsenterer sammenlægningen af de to virksomheder 

Der findes flere uligheder mellem de to lovgivninger. Alle disse forskellige behandlinger af overtagelsesfor-

løbet har alle indflydelse på, hvilken værdi den opgjorte goodwill har til den efterfølgende behandling. I af-

handlingen blev der opstillet et eksempel på ovenstående forhold. Eksemplet viste, at der i yderste konse-

kvens kan være markant forskel på værdien, da goodwill blev opgjort til 19.200 mio. kr. efter ÅRL, men der-

imod kun udgjorde 15.100 mio. kr. efter IFRS.   

Både efter ÅRL og IFRS skal goodwillen opgøres ved hjælp af købesumsallokering, hvor købesummen allo-
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keres ud på de identificerede aktiver og forpligtelser i forbindelse med omvurderingen af de bogførte vær-

dier til dagsværdi. Arbejdet med købesumsallokering er en relativ kompliceret opgave, og kræver en grun-

dig indikationsproces samt kendskab til de enkelte værdiansættelsesmetoder.  

Efter min mening giver opgørelsen af kostprisen efter IFRS et mere retvisende billede, da transaktionsom-

kostninger ikke forventes at repræsentere de uidentificerede immaterielle aktiver. IFRS dækker bedst regn-

skabsbrugernes informationsbehov, da detaljeringsgraden af balancen er højere grundet sandsynlighedsbe-

tragtningen. Derimod giver ÅRL det mest retvisende billede ved identifikation af overtagne aktiver og for-

pligtelser, da disse opfylder de kvalitative egenskaber bedst, herunder klarhed og substans. Der indregnes 

kun værdier, hvortil der er knyttet en vis sikkerhed for fremtidige økonomiske fordele.   

 

Indregningen af goodwill i forbindelse med en virksomhedssammenslutning indregnes ved aktivering samt 

til kostpris både efter ÅRL og IFRS.  

Den efterfølgende værdiregulering håndteres efter ÅRL med årlige afskrivninger fordelt over brugstiden 

samt med årlige nedskrivningstest. Der er efter 2016 ingen maksimal brugstid på levetiden efter ÅRL, hvor 

der førhen var en grænse på 20 år. Det kan diskuteres om dette er mere retvisende end før, da goodwill ef-

ter 20 år måske ikke udgør købte goodwill, men i stedet er blevet erstattet af intern oparbejde goodwill. 

Der skal fremover altid oplyses om valget af levetid. Såfremt der er behov for yderligere værdikorrektion, 

kræver ÅRL, at goodwill nedskrives til genindvindingsværdi. Nedskrivningen kan efter lovændringerne i 

2016 ikke tilbageføres. Efter IFRS må der ikke afskrives på goodwill, men der skal i stedet foretages ned-

skrivningstest til eventuel lavere genindvindingsværdi.  Nedskrivningstesten foretages uanset, om der er in-

dikationer på værdifald eller ej. Goodwill genererer kun positive pengestrømme afhængig af andre aktiver, 

og derfor er det ikke muligt at opgøre en separat dagsværdi for goodwill. Således skal goodwillen allokeres 

til de CGU’er, som forventes at opnå økonomiske fordele af den synergi, som er fremkommet efter virk-

somhedsovertagelsen. 

Det kan diskuteres hvilken af de to lovgivninger, som giver det mest retvisende billede, da de to regelsæt 

indeholder hvert deres vinkel. ÅRL kan ved de systematiske afskrivninger karakteriseres som konservativ, 

da man ikke aktivt tager stilling til værdien af goodwill. Man kan risikere at have en for lav værdi af goodwil-

len i regnskabet grundet de tvungne afskrivninger. IFRS er mere dagsværdibaseret, som i højere grad er ba-

seret på skøn på baggrund af budgettal og fremtidige pengestrømme i forbindelse med nedskrivningste-

sten. Disse skøn kan åbne for muligheden, at udnytte regelsættet til fordel for virksomheden og lave sub-

jektive skøn. Hvis nedskrivningstesten efter IFRS kan forsikres mod subjektivt skøn, vil denne metode dog 

kunne betragtes som den mest retvisende, da der hvert år bliver taget stilling til værdien af goodwill.  
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Den stigende opkøbstendens ses blandt andet hos det danske børsnoterede selskab ISS. I årsregnskabet for 

2015 er goodwill det langt største aktiv i virksomhedens regnskab med en værdi på 22.868 mio. ud af en 

samlede balancesum på 49.285 mio.  

ISS aflægger regnskab efter IFRS, da de er børsnoteret og er derfor underlagt årlige nedskrivningstest af 

goodwill. Der er i 2015 blevet nedskrevet for i alt 95 mio., som skyldes operationelle og makroøkonomiske 

ændringer i Brasilien samt frasalg i Vesteuropa.  

Der er i afhandlingen lavet udregninger for ISS, hvis de skulle aflægge årsregnskab efter ÅRL. Hvis ISS i ste-

det aflagde årsregnskab efter ÅRL, hvor der skal ske systematiske afskrivninger over levetiden, ville effekten 

have været så stor, at det kunne tvivles om virksomheden stadig havde eksisteret i dag. Effekten af en af-

skrivningsperiode på maksimal 20 år efter regler før 2016, ville have resulteret i en negativ egenkapital på 

6.790 mio. i 2013. Som følge af lovændringen i 2016, hvor der ingen grænse for levetiden er, ville dette re-

sultere i en mindre effekt på egenkapitalen, da afskrivningerne nu ville kunne spredes over flere år.  

Det er tydeligt, at der vil være stor forskel på den regnskabsmæssige værdi af goodwill efter de to standar-

der. ISS er ikke del eneste danske virksomhed med en stor mængde goodwill i regnskabet. Effekten af skift 

mellem de to standarden kan være så markant, at det ville kunne have betydet undergang for flere good-

willtunge virksomheder.  

 

Jeg har løbende igennem afhandlingen vurderet forskellene mellem ÅRL og IFRS samt indvirkningen på det 

retvisende billede. Det er svært at give et enetydelig svar på hvilken lov, der giver det mest retvisende bil-

lede, da der er fordele og ulemper ved begge metoder.  

Det kan konkluderes, at overtagelsesforløbet bliver mest retvisende efter ÅRL. De kvantitative egenskaber; 

klarhed og substans opfyldes bedst muligt ved, at ÅRL kun indeholder aktiver med en værdi, hvortil der er 

en vis sikkerhed for, at der vil opnås økonomiske fordele fra. Dermed fremstår regnskabet også mere over-

skueligt.  

Ved den efterfølgende regnskabsmæssige behandling sikre ÅRL, at regnskabet fremstår klar og overskuelig, 

da der løbende afskrives på den købte goodwill. Såfremt nedskrivningstesten efter IFRS anvendes korrekt 

og med realistiske og objektive forudsætninger, må det antages, at dagsværdimetoden giver det mest ret-

visende billede, da der aktivt tages stilling til værdien af goodwill mindst én gang om året. I en verden med 

økonomiske udfordringer og usikre markeder kan det dog være uhensigtsmæssigt kun at baserer sig på en 

nedskrivningstest, der bygger på væsentlige subjektive skøn. Ved brug af ÅRL reguleres værdien løbende 

hvert år, selvom der ikke er indikationer på værdiforringelse. Dette medfører, at virksomhed ikke oprethol-

der en for høj kunstig værdi af goodwillen og heller ikke at risikere, at indregne internt oparbejdet goodwill. 
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10. Perspektivering  
I takt med at jagten på ny vækst har givet større mod på at overtage konkurrenter, er virksomhedernes ind-

regnede goodwill voksen tilsvarende. Generelt hviler aktionærernes interesser mere end nogensinde på 

skøn om, hvor stor den fremtidige indtjening bliver i de selskaber, der bliver overtaget. De store goodwill-

poster kan meget vel føre til uventede udgifter. Ikke kun ISS har meget store bogførte værdier, men også 

virksomheder som TDC, GN Store Nord og Danisco har meget store beløb bundet i forventninger om frem-

tidig indtjening.  

Problemerne opstår midlertidig, når indtjening i det selskab, der er overtaget, ikke lever op til forventnin-

gerne. I så fald skal goodwill nedskrivningen betales, mens de indtægter, der skulle have opvejet udgiften, 

udebliver. Og med så store goodwillposter kan nedskrivninger hurtig op spise store dele af virksomheder-

nes egenkapital.  

De store goodwillnedskrivninger får oftest megen opmærksomhed i diverse medier. Blandt andet opnåede 

den nordiske kommunikationsvirksomhed TCD i 2015 et underskud på 2.384 mio., efter at have haft over-

skud på ca. 3.000 mio. de seneste 4 år. EBITDA har nogenlunde holdt sig på samme niveau over de seneste 

5 år, hvorfor udviklingen hovedsageligt blandt andet kan henføres til nedskrivninger. Årets nedskrivning på 

goodwill udgjorde 4.618 mio., som er konsekvensen af faldende indtjeningsniveau i danske forretningsen-

heder. 

I 2014 måtte Danske Bank nedskrive godt 9 milliarder kroner på goodwill, hvilket svarede til cirka halvdelen 

af al goodwill, banken har bogført. Nedskrivninger vedrørte Finland, Nordirland og Estland og var foretaget 

på baggrund af ændringer i makroøkonomiske forhold.   

 

I modsætningen til de store danske koncerner, som indregner store mængder goodwill, findes virksomhe-

der, som indeholder store mængder intern oparbejdet goodwill. Intern oparbejdet goodwill kan ikke ind-

regnes, hvorfor disse værdier ikke ses at årsregnskabet.  

Lars Larsens JYSK sælger varer til lave priser ved at købe ind i store mængder uden om grossister. Jysks or-

ganiske vækst skyldes nye markeder og ekspansioner hvert år. JYSK besidder en masse goodwill herunder 

brandnavnet og simple værdier, der passer ind på blandt andet det danske marked. Mulighederne for at 

overføre disse værdier til nye markeder er enorme.  JYSK uddanner løbende sine medarbejdere, så de har 

de rigtige kompetencer til virksomhedens butikker.  

Selvom JYSK besidder en stor del goodwill i form af know-how, leverandørrelationer, godt brand og image 

m.m. er de immaterielle aktiver ikke indregnet efter reglerne i ÅRL, som er tilsvarende efter IFRS. 

 

 



 80 

11. Litteraturliste  

 
Bøger:  

• Andersen, Ib. (2010) Den skinbarlige virkelighed. 4.udgave: Forlaget Samfundslitteratur. 
• Deloitte (2013) Introduktion til de internationale regnskabsstandarder. 4. udgave: Deloitte. 
• Elling, J. O. (1996) Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv. 3. udgave: FSRs Forlag. 
• Elling, J. O. (2010) Finansiel rapportering. 3. udgave: Gjellerup 
• EY (2015) Illustrativ IFRS-årsrapport 2015. 2. udgave:  Ernst & Young. 
• EY (2015) Indsigt i årsregnskabsloven. 2. udgave: Ernst & Young. 
• Feddersen, J. & Steffensen, H. (2012) Årsrapport efter IFRS. 4. udgave: Karnov group. 
• PwC (2015) Regnskabshåndbogen 2015. 1. udgave: PwC. 
• Splid, Robert. (2007) Kapitalfonde - rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 1. udgave: Børsens Forlag 
• Steffensen, H. & Skødt, L. & Nilsen, J. & Fedders, J. (2011) Kommentarer til årsregnskabsloven. 6. 

udgave: Karnov group. 

Artikler:  

• Hansen, J. C. (18/02/2014) Ydmyg ISS skal lokke nye investorer til med høje udbytter. Børsen & bos-
serne, 18. februar 2014. Fundet d. 14/07/2016 på 
http://bosserne.blogs.business.dk/2014/02/18/ydmyg-iss-skal-lokke-nye-investorer-til-med-hoje-
udbytter/. 

• Bindslev, J. C. (12/03/2015) Milliardoverskud fra ISS skuffer: Børsen, 12/03/2015. Fundet d. 
14/07/2016 på 
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300950/milliardoverskud_fra_iss_skuffer.html 
 

Tidsskrifter & publikationer m.m.:  

• Beierholm (2015) Den >>nye<< årsregnskabslov – Guide til implementeringen i 2015 og 2016. Fun-
det 20/08/2016 på 
http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/Faglig_udviklingsafd/Beierholm_Guide_til_n
y_AArsregnskabslov_web.pdf 

• Christensen, T. B. & Knudsen, H. J. & Plenborg, T. P. (2009) Purchase Price Allocation – en introduk-
tion. Institut for Regnskab og Revision, CBS 

• Clearwater International (2015) M&A analyse 2015. Fundet den 14. juli 2015 på: 
http://clearwaterinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/MA-Kvartalsanalyse-2.kvartal-
2015.pdf 

• Deloitte (2015) Ændring af årsregnskabsloven – betyder det noget for mit årsregnskab? Fundet d. 
14/07/2016 på http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-
aarsregnskabsloven1.pdf 
  

http://bosserne.blogs.business.dk/2014/02/18/ydmyg-iss-skal-lokke-nye-investorer-til-med-hoje-udbytter/
http://bosserne.blogs.business.dk/2014/02/18/ydmyg-iss-skal-lokke-nye-investorer-til-med-hoje-udbytter/
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300950/milliardoverskud_fra_iss_skuffer.html
http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/Faglig_udviklingsafd/Beierholm_Guide_til_ny_AArsregnskabslov_web.pdf
http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/Faglig_udviklingsafd/Beierholm_Guide_til_ny_AArsregnskabslov_web.pdf
http://clearwaterinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/MA-Kvartalsanalyse-2.kvartal-2015.pdf
http://clearwaterinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/MA-Kvartalsanalyse-2.kvartal-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf


 81 

• Deloitte (2016) Ny årsregnskabslov – overgangsbekendtgørelse. Fundet d. 29/08/2016 på 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Ny-AARL-tema-10-
lempelsesbekendtgorelse.pdf 

• EY (2015) Indsigt i årsregnskabsloven – væsentlige ændringer på vej. Fundet d. 14/07/2016 på 
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-
_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_special_edition/$FILE/EY-indsigt-i-aarsregnskabsloven-special-
edition-may2015.pdf 

• EY (2015) Ændringer til regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver. Fundet d. 14/07/2016 
på http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-
_Aendringer_til_regnskabsmaessig_behandling_af_immaterielle_aktiver/$FILE/EY-aarl-
immaterielle-aktiver-november2015.pdf 

• EY (2016) Oversigt over praksisændringer og overgangslempelser i ÅRL 2016. Fundet 29/08/2016 på  
• EY (2016) Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler. Fundet 27/08/2016 på 

http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Aarl_2016_-_Overgangsregler/$FILE/EY-aarl-
overgangsregler-januar2016.pdf 

• FSR (04/09/2014) Diskussionsoplæg – den regnskabsmæssige behandling af goodwill. Fundet 
07/14/2016 på http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Appendiks_-
_Praksisaendringer_som_foelge_af_aendret_lov_-_Aarl/$FILE/EY-aarl-appendiks-
praksisaendringer-som-foelge-af-aendret-lov.pdf  

• http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EFRAG/EFRAG%20-
%20goodwill 

• FSR (2015) Den nye årsregnskabslov og implementering for 2015-årsrapporten. Fundet 20/08/2016 
på 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregns
kabsloven/Den%20nye%20aarsregnskabslov%20og%20implementering%20for%202015-
aarsrapporten_251115 

• KPMG (2015) Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 – Hvordan påvirkes din virksomhed? 
Fundet d. 14/07/2016 på https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/DK-Overblik-
over-den-nye-%C3%A5rsregnskabslov.pdf 

• Madsen, A. C. & Erhardi, J. & Plenborg, T. (2009) Pre-deal PPA – fordele ved at lave købesumsforde-
ling tidligt i processen. Institut for Regnskab og Revision, CBS  

• PwC (2015) Årsregnskabsloven – Forslag til den største ændring i 15 år. Fundet 20/08/2016 på 
https://www.pwc.dk/da/publikationer/assets/pwc-aarsregnskabsloven.pdf 

 
Love, vejledninger, bekendtgørelser & standarder   

• Afskrivningsloven. Fundet d. 14/07/2016 på 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173357 

• Erhvervsstyrelsen (2015) Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse be-
stemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring på 
årsregnskabsloven og forskellige andre love. Lovtidende A  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Ny-AARL-tema-10-lempelsesbekendtgorelse.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Ny-AARL-tema-10-lempelsesbekendtgorelse.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_special_edition/$FILE/EY-indsigt-i-aarsregnskabsloven-special-edition-may2015.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_special_edition/$FILE/EY-indsigt-i-aarsregnskabsloven-special-edition-may2015.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_special_edition/$FILE/EY-indsigt-i-aarsregnskabsloven-special-edition-may2015.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Aendringer_til_regnskabsmaessig_behandling_af_immaterielle_aktiver/$FILE/EY-aarl-immaterielle-aktiver-november2015.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Aendringer_til_regnskabsmaessig_behandling_af_immaterielle_aktiver/$FILE/EY-aarl-immaterielle-aktiver-november2015.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Aendringer_til_regnskabsmaessig_behandling_af_immaterielle_aktiver/$FILE/EY-aarl-immaterielle-aktiver-november2015.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Aarl_2016_-_Overgangsregler/$FILE/EY-aarl-overgangsregler-januar2016.pdf
http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_-_Aarl_2016_-_Overgangsregler/$FILE/EY-aarl-overgangsregler-januar2016.pdf
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EFRAG/EFRAG%20-%20goodwill
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EFRAG/EFRAG%20-%20goodwill
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Den%20nye%20aarsregnskabslov%20og%20implementering%20for%202015-aarsrapporten_251115
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Den%20nye%20aarsregnskabslov%20og%20implementering%20for%202015-aarsrapporten_251115
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aarsregnskabsloven/Den%20nye%20aarsregnskabslov%20og%20implementering%20for%202015-aarsrapporten_251115
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/DK-Overblik-over-den-nye-%C3%A5rsregnskabslov.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/DK-Overblik-over-den-nye-%C3%A5rsregnskabslov.pdf
https://www.pwc.dk/da/publikationer/assets/pwc-aarsregnskabsloven.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173357


 82 

• FSR (2016) Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder. Fundet d. 14/07/2016 på 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%
20regnskabsvejledninger/A%20RV%20for%20klasse%20B%20og%20C_ny%20opdateret%20version
_040416 

• Karnov group (2013). IAS 36: Værdiforringelse af aktiver  
• Karnov group (2015). IAS 38: Immaterielle aktiver  
• Karnov group (2015). IFRS 3: Virksomhedssammenslutninger  
• Årsregnskabsloven. Fundet d. 14/07/2016 på 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792 
 
 
 

Årsregnskaber  

• FS Funding A/S, årsregnskab 2005. Fundet d. 14/07/2016 på 
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28504799&soeg=ISS+A%2FS&t
ype=Alle 

• ISS A/S, årsregnskaber 2010-2015. Fundet d. 14/07/2016 på 
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28504799&soeg=ISS+A%2FS&t
ype=Alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejledninger/A%20RV%20for%20klasse%20B%20og%20C_ny%20opdateret%20version_040416
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejledninger/A%20RV%20for%20klasse%20B%20og%20C_ny%20opdateret%20version_040416
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejledninger/A%20RV%20for%20klasse%20B%20og%20C_ny%20opdateret%20version_040416
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28504799&soeg=ISS+A%2FS&type=Alle
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28504799&soeg=ISS+A%2FS&type=Alle
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28504799&soeg=ISS+A%2FS&type=Alle
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28504799&soeg=ISS+A%2FS&type=Alle


 83 

12. Bilag  
 
12.1 Bilag 1 – Opkøb af GS Hall plc  
 

 
 
 Kilde: ISS A/S årsregnskab 2015 side 90 
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12.2 Bilag 2 – Resultatopgørelsen FS Fundings A/S 2005  
  

 

 
Kilde: FS Funding A/S årsrapport 2005 side 17 
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12.3 Bilag 3 – Balance FS Fundings A/S 2005 

 

 
Kilde: FS Funding A/S årsrapport 2005 side 19 
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12.4 Bilag 4 – Note 13 Immaterielle anlægsaktiver, FS Fundings A/S 2005 
 

 

 
Kilde: FS Funding A/S årsrapport 2005 side 43 
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12.5 Bilag 5 – Note 10  

 
 
Kilde: FS Funding A/S årsregnskab 2005 side 37 
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12.6 Bilag 6 – ISS’ afskrivninger efter ÅRL  
 

 

 
 
Kilde: egen tilvirkning  
 
 

 


