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Executive Summary 

 

On 1 January 2005, all Danish and Icelandic stock companies were to follow the international accounting 

standards set by IFRS in preparation of the group‟s annual rapport. This meant that the acquisition method was 

to be used when buying other companies. Thus, goodwill is presented as an increased value an acquirer is willing 

to offer for an acquiree. The increased value is offered as it is assumed that the cash flow from the acquiree 

generates more value than the book value.  

The financial crisis of 2008 hit Icelandic particulary hard. Studies have shown that goodwill was a big reason to 

why Iceland was severely affected. This was especially the case for goodwill that existed because of reverse 

leveraged buyouts. In addition, there were indications that this method (among others) had been used to 

manipulate goodwill with the result so that goodwill is to be overvalued in companies‟ annual reports. Based on 

the empirical data select Danish and Icelandic companies‟ annual reports and the recommendations provided by 

experts, this thesis attempts to establish the impact of the financial crisis on accounting practices concerning 

goodwill.  

An analysis will be conducted on select companies in Denmark and Iceland in order to ascertain if there have 

been made any impairments in this regard, namely the signifance of the crisis in relation to these impairments. 

This thesis will surmise that the Icelandic companies had been critisised for not making any or enough 

impairments on their goodwill during and after the crises.  

Additionaly, the study of select companies will illustrate that there were a noticable methological difference 

between the Danish and Icelandic companies‟ practices in calculating impairments of goodwill.   

Finally, this thesis will explain the changes in Danish and Icelandic laws on goodwill and a comparison of these 

will be analysied in order to find out how the crisis has influenced these legal changes, and the legal framework 

has been limited or relaxed. 

This thesis will conclude that the financial crisis affected Icelandic companies to a higher degree than their 

Danish counterparts, namely due to the fact that the latter were less influenced by the crisis in regards to their 

treatment of goodwill.  

 

 



2 

 

Forkortelser 

 

FASB: Financial Accounting Standards Board  

IASB: International Accounting Standards Board 

IAS: International Accounting Standards 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

ÅRL: Årsregnskabsloven 

 

ÀRSL: Lög nr 3/2006 um ársreikninga 

 

LBO: Lånefinansierede overtagelser 

 

RLBO: Lånefinansierede overtagelser med omvendt fusion. 

 

CGU: Cash Generating Unit 
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1. Forord 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på Cand.merc.aud. studiet på Copenhagen Business 

School. 

Afhandlingen vedrøer den regnskabsmæssige behandling af goodwill, herunder hvilken påvirkning finanskrisen 

har haft på goodwillens regnskabsmæssige behandling. Min interesse i emnet er udsprunget af min personlige 

oplevelse af den finansielle krise i Island som økonomi studerende i Islands Universitet. Jeg sad i time den 8. 

Okt 2008 da den daværende premierminister informede nationen om at landets 3 største banker var kollapset og 

overtaget af finanstilsyne. 

Denne time ændrede mitt liv, der var ca 200 hundred studerender i timen og de fleste som arbejdede i bankerne 

mistede alle deres arbejde den dag. Vores lærer fortalte os, at vores uddannelse nu var ubruglig og at ingen ville 

få arbejde få arbejde i den finansielle sektor i Island i længere tid. I samme anledning, anbefaldede en anden 

lærer at vi flyttede til udelandet for at prøvet lykken andetsteds. 

Vores lærer endte med at lægge vores pensum til side og valgt istedet at klassen skulle fokusere på at  studere 

krisen. Goodwill var et af det emner der fyldte mest i vores timer og derfra kommer min interesse på emnet. 

2. Indledning 

Goodwill har været et populært emne i Island i forbindelse med den økonomiske krise. Goodwillen, der kan 

betegnes som restbeløbet der er tilbage efter at der er foretaget købesumsfordeling på de øvrige aktiver med 

fradrag af forpligtelser, har i de sidste år vokset til at blive en af de største aktiver hos mange virksomheder. 

I afhandlingen bliver begrebet goodwill undersøgt nærmere, herunder goodwillens historie igennem tiden og 

hvordan den dannes i virksomheders regnskab. Derudover vil der blive foretaget en undersøgelse omkring de 

regelsæt forskelllige regelsæt som omhandler goodwillen, som f.eks.  de internationale regnskabsstandarder 

IFRS 3, IAS 38 og 36.  

De danske og islandske nationale regnskabsreguleringer bliver ligeledes gennemgået, dog kun i det de 

bestemmelser der vedrører goodwill. Idet at både Danmark og Island har ændret deres årsregnskabsregulering 

markant, vil der blive foretaget en komparativ analyse mellem den ”nye og gamle” regnskabsregulering og den 

danske og islandske regulering. Det er gjort for at vise hvilke ændringer der er sket i forhold til den 

regnskabsmæssige behandling af goodwillen som følge af krisen. 

Begrebet lånefinasierede overtagelser med eller unden omvendt fusion, bliver gennemgået for at vise hvordan 

den største del af goodwillen i de islandske virksomheder er opstået. Der er især den omvendte fusion der er 

blevet kritiseret og mange specialister har forgæves forsøgt at få myndighederne til at gøre den ulovlig i Island. 

Reglerne for selvfinansiering bliver gennemgået set til at de er tæt forbundne med begreberne lånefinasiering 
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med eller uden omvent fusion. Der vil ligeledes blive foretaget ensammenligning af reglerne om selvfinansiering 

i den danske og islandske selskabsregulering, samt det andet selskabsdirektiv. 

Afslutningsvis vil der blive foretaget en undersøgelse 6 danske og islandske virksomheder, som alle har det til 

fælles at de bruger de internationale regnskabsstandarder. De virksomheder der bliver undersøgt er Nýherji, 

Marel, Össur, TDC, Vestas og Sanistål. Samtidig vil det blive undersøgte  hvor deres goodwill hidører og hvis de 

har foretaget nogle nedskrivninger i krisetiden. Det vil desuden blive undersøgt hvor stor goodwillen er i forhold 

til de immaterielle og materielle aktiver, samt deres egenkapital. I denne forbindelse undersøges det hvordan 

goodwill kan misbruges i regnskaber, set til at der foreligger indikatorer for at mange islandske virksomheder 

bevist elle ubevist manipulerede med goodwillen.  

3.1 Problemformulering 

Afhandlingens problemsformulering lyder på at at undersøge hvilken betydning har finanskrisen haft på den 

regnskabsmæssige behandling af goodwill. For at kunne besvare fyldestgørende på denne problemformulering, 

har jeg opstillet en række arbejdsspørgsmål, som jeg derefter har bygget afhandlingen ud fra,. 

Arbejdsspørgsmålene har været følgende: 

 

- Hvilken regnskabsregulering der findes i Danmark og Island 

- Hvilke regler der gælder for goodwill ifølge de internationale regnskabsstandarder. 

- Om der er forskelle mellem årsregnskabsreguleringen i Danmark og Island 

- Hvordan Danmark og Island blev påvirket af finanskrisen. 

- Om der er forskel på behandlingen af goodwill mellem danske og islandske virksomheder før, under og 

efter krisen. 

- Hvordan goodwillen  har været set fra et historisk perspektiv 

- Om der kan manipuleres med goodwill 

- Om der har været kritik af de internationale regnskabsstandarder. 

 

3.1.2 Afgrænsning 

Jeg vil i specialet udelukkende beskæftige mig med goodwill, der er forekommet på grund af 

virksomhedssammenslutninger. Med begrebet goodwill menes både den købte og den internt oparbejdede 

goodwill, set til at det nogle gange ikke helt klart hvis der er tale om en købt goodwill, som må indregnes i 

årsrapporten ifølge IFRS, eller en internt oparbejdet goodwill der bliver indregnet selvom det er forbudt.  
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Der bliver kun gennemgået den del af de internationale regnskabsstandarder, årsregnskabs- og selskabsloven, 

som vedrører goodwill. Dette gælder både for den danske og islandske lovgivning. 

Ved opgørelsen af kapitalværdien ifølge IAS 36, afgrænses specialet til kun at omhandle kapitalværdien 

generelt, der bliver ikke foretaget nogle udregninger herpå. Og de modeller, herunder DCF modellen, der er 

benyttet til at opgøre kapitalværdien, samt teoretiske diskussioner der vedrører DCF modellen, vil ikke blive 

behandlet i specialet. 

 

De skattemæssige forhold der vedrører den erhvervede goodwill, vil ikke blive behandlet i specialet. Endvidere 

bliver de revisionsmæssige aspekter ikke blive behandlet i afhandlingen.   

 

 

 

Reglerner for selvfinansiering eller forbuddet herpå bliver behandlet i specialet, fordi at emnet er tæt forbundet 

med lånefinasierede overtagelser med eller uden omvent fusion, som sker i kølvandet af overtagelsen. De 

metoder er især interessante, fordi der hersker tvivl om hvis goodwillen der eksisterer i forbindelse med 

overtagelsen er en købt erhvervet goodwill eller internt oparbejdet goodwill. Det er især goodwillen der 

undersøges i forbindelse med disse metoder.   

 

I forbindelse af undersøgelsen af 6 danske og islandske virksomheder, er det er hovedsaligt goodwillen der 

bliver undersøgt. I forhold til goodwillen bliver det undersøgt hvis virksomhederne har foretaget nogle 

nedskrivninger, især under den økonomiske krise. Derudover bliver goodwillen sammenlignet med de andre 

aktiver og egenkapitalen for at understrege goodwillens størelse i forhold til de andre poster. Det bør i denne 

sammenhæng nævnes at virksomhederne er meget forskellige og at der derfor ikke bliver foretaget yderligere 

sammenligninger i afhandlingen. Endvidere vil mulighed minoritetsinteresser ikke blive gennemgået. Derudover 

vil det blive undersøgt hvordan goodwillen kan misbruges ved virksomhedssammenslutninger og i regnskabet. 

Det bliver ikke vurderet i specialet hvis de valgte virksomheder manipulerer goodwillen i sin regnskab. Således 

er de udvalgte virksomheder ikke valgt for at vise at de manipulerer goodwillen. 

 

Der vil desuden blive taget en kritisk vurdering af de internationale regnskabsstanderder, dog kun de standarder 

der vedrører goodwill. Herunder IFRS 3, IAS 36 og 38. 
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3.2 Metode 

Afhandlingen er udarbejdet for at oplyse hvilken betydning den finansielle krise havde på den regnskabsmæssige 

behandling af goodwill.  I denne forbindelse bliver der foretaget en sammenligning mellem Danmark og Island 

for at få mere interessant vinkel til problemformuleringen. Men også for at vise at den finansielle krises 

betydning på den regnskabsmæssige behandling af goodwill kan være meget forskellig fra nation til nation.  

 

Afhandlingen vil starte men en teoretisk indgangsvinkel til emnet ”Goodwill”. Definitionen af goodwill skal 

hjælpe med at belyse hvad goodwill kan være. Det vil også kort blive forklaret hvad goodwill kan bestå af og 

hvordan den opstår. Det vil blive vist hvordan behandlingen af goodwill har ændret sig i historisk perspektiv, 

med henblik på at belyse hvor svært det har været at finde en metode der passer goodwillen. Denne beskrivelse 

danner grundlaget for den videre behandling af emnet. 

 

Efterfølgnende udføres der en gennemgang af de regnskabsmæssige regler ved behandling af goodwill. Der 

tages udgangspunkt i hhv. Den danske og islandske årsregnskabslove og IFRS for at kunne omhandle de 

vigtigste elementer i behandlingen af goodwill jf. de to regnskabsmetoder, herunder de gældende krav og 

hvordan af- og nedskrivninger foregår. Den teoretiske gennemgang af metoderne er ikke udtømmende, idet kun 

det der er mest relevant er en del af gennemgangen. 

 

Der bliver foretaget en sondring mellem den nye og gamle årsregnskabsregulering i både Danmark og Island. 

Derefter bliver den danske og islandske årsregnskabsregulering sondret. Sondringen mellem den ”nye og gamle” 

årsregnskabslovgivnig er foretaget for at undersøge hvilken ændringer der var taget i brug til behandlingen af 

goodwill i hvert land. Herunder hvis der er indført skærpelser eller lempelser for retsreglerne på området. 

Sondringen mellem landenes årsregnskabslov foretages med det formål at undersøge, hvilken forskelle der er på 

behandlingen af goodwill mellem Island og Danmark. Denne sammenligning skal belyse den erfaring landene 

fik af den regnskabsmæssige behandling af goodwill under krisen. På denne måde vil man kunne påpege at en 

naturlige konskvens at krisen har ført til skærpelser af den regnskabsmæssige behandling på området. Omvendt 

vil en mindre påvirkning af krisen danne grundlag for lempelser af de relevante regelsæt. Sondringen samtidig 

danner grundlaget for den analytiske del af afhandlingen. 

 

Behandlingen af goodwillen efter ÅRL og ÁRSL tager udgangspunkt i lovgrundlaget for de 

årsregnskabslovgivninger både den ”nye og gamle” samt Beierholms publikation om ændringerne af 

årsregnskabsloven.   
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Gennemgangen af reglerne fra IFRS bliver primært behandlet på baggrund af standarderne, samt  Deloittes 

publikation introduktion til de internationale regnskabsstandarder. 

Der bliver foretaget en kritisk gennemgang af de internationale regnskabsstandarder, for at vise kompleksiteten 

forbundet med at anvende dem og for at samtidig vise hvordan subjektive skøn kan påvirke den 

regnskabsmæssige behandling af goodwill.  

 

Der bliver foretaget sondring af de gældende regler om selvfinansiering i både Danmark og Island. Herunder 

selskabslovgivningen i Danmark og Island. Det er gjort for at vise hvilken regler gælder i forhold LBO og 

RLBO metoderne i henholdsvis Danmark og Island. sondringen danner samtidig grundlaget for den analytiske 

del af afhandlingen.  

 

Den analytiske del af afhandlingen bliver opbygget som en tredeling: Analyse af krisens konsekvenser for 

Danmark og Island, analyse af hvordan goodwill kan misbruges, samt undersøgelse af goodwillen hos seks 

danske og islandske virksomheder. 

 

Analysen af den fiansielle krises konsekvenser for både Danmark og Island indebærer hvor hårdt landene blev 

ramt og hvilken statsindgreb der blev foretaget. Det er gjort for at vise hvis krisens intensitet har påvirket 

goodwillens regnskabsmæssige behandling i de lande. Analysen af goodwillens misbrug er foretaget for at vise 

metoderne LBO og RLBO. Det er især RLBO metoden der har været brugt i Island og det menes at metoden har 

givet den største del af goodwillen der findes i islandske virksomheder.  

Derudover vil undersøgelsen af de valgte virksomheder blev foretaget med det formål at vise hvordan krisen 

påvirkede den regnskabsmæssige behandling af goodwill i danske og islandske virksomheder. Det vil i denne 

forbindelse blive undersøgt hvis der er blevet foretaget nedskrivninger af goodwillen på grund af 

værdiforringelse, samt hvor stor goodwillen er i forhold til virksomhedens øvrige aktiver og egenkapitalen. 

 

3.2.1 Valg af undersøgelsesform  og virksomheder 

Afhandlingens problemformulering og de støttende arbejdsspørgsmål søges til dels at blive besvaret via empiri. I 

den foretagne undersøgelse tages der udgangspunkt i de valgte virksomheders årsrapporter.  

Den undersøgelsesform der blev valgt kan betegnes som et ”multiple case study”, idet at hvis der er flere 

virksomheder der er med i undersøgelsen, så opnås der en højere grad af påregnlighed. I den foretagne 

undersøgelse medtages der 6 forskellige virksomheder, der er 3 fra Danmark og 3 fra Island. 
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Der fokuseres på nogle enkelte virksomheders årsrapporter for at kunne besvare afhandlingens 

problemformulering og de fremlagte arbejdsspørgsmål. Undersøgelsen tager udgangspunkt i årsrapporterne fra 

2005-2015. Denne forholdsvis lange periode blev valgt, for at kunne undersøge virksomhedernes behandling af 

goodwill før, under og efter den finansielle krise. De udvalgte virksomheder har det alle til fælles at de har en 

væsentlig del af goodwill i balancesummen og det faktum at de alle benytter sig af IFRS/IAS. Ved valget af 

virksomheder valgte jeg 3 tilfældige virksomheder der opfyldte fire følgende kriterier: at de ikke gik konkurs i 

krisen, at de har goodwill, at deres årsrapporter er tilgængelige og at de bruger IFRS.  

De udvalgte virksomheder er som følgende: Marel, Nýherji, Össur, TDC, Vestas, og Sanistål. 

 

3.2.2 Kildekritik 

Der bruges en blanding af litteratur fra forskellige kilder i afhandlingens besvarelse af problemformuleringen og 

de medfølgende arbejdsspørgsmåler. 

Specialen fokuserer både på sekundære datakilder, altså data der er indsamlet af andre end en selv og primære 

datakilder. Der er både tale om islandsk og dansk indsamlede datakilder, herunder regnskabsstandarderne IFRS 

3, IAS 38, IAS 36, IASB begrebsramme samt Årsregnskabsloven, Lög nr 3/2006 um Ársreikninga, 

Selskabsloven, Lög um hlutafélög, Det 2. Regnskabsdirektiv. Retskilderne er primære datakilder der anses for at 

være objektive og valide. 

 

Af kvalitative sekundære datakilder, som der anvendes i afhandlingen, er der diverse artikler og tidsskrifter. Der 

vil blive henvist til PwC´s regnskabshåndbog, Deloittes introduktion til de internationale regnskabsstandarder, 

samt mange ande kilder fra faglitteraturen der er udarbejdet af specialister inden for regnskabsområdet. De 

årsrapporter der bruges i undersøgelsen betegnes som en kombination af kvalitative og kvantitative data, hvor 

selve regnskabsdelen er kvantativ og ledelsesberetningen er kvalitativ. 

 

4. IFRS i Danmark og Island 

Fra 2005 har det været krav at alle børsnoterede virksomheder i Danmark og Island skal aflægge deres 

koncernregnskab efter de internationale standarder. I 2009 skulle alle børsnoterede virksomheder der ikke var 

koncerner, også bruge de samme regler.
1
 IAS-forordningen som den blev kaldt, gælder for virksomheder der har 

kapitalandeler, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer på et reguleret marked i et EU-/EØS-land eller er 

                                                      

1 IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 9 
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omfattet af ÅRL klasse D. IAS-forordningen gælder dog kun koncernregnskabet, og således er det EU‟s 

regnskabsdirektiver og ÅRL‟s (ÀRSL)
2
 bestemmelser der skal bruges for at vurdere hvilke virksomheder der har 

pligt til at lave koncernregnskab.
3
 For de danske virksomheder der enten skal eller vælger at aflægge 

koncernregnskabet efter IFRS, gælder ÅRL dog stadig. ÅRL gælder altså med nogle tilpasninger i den såkaldte 

IFRS-bekendtgørelse. Der er således krav om at årsrapporten indeholder ledelsespåtegning, revisionspåtegning 

og ledelsesberetning ifølge IFRS-bekendtgørelsen.
4
 

 

4.1 IFRS-begrebsrammen 

Det skal siges at begrebsrammen er under opdatering, så de færdiggjorte faser af den nye begrebsramme 

(conceptual framework) nu er gældende. Dog er visse dele af den gamle begrebsramme imens stadig gældende. 

Begrebsrammen for de internationale regnskabsstandarder er ikke i sig selv en egentlig standard. Det kan ske at 

der er uoverensstemmelse mellem begrebsrammen og de internationale regnskabsstandarder, og i så fald har 

standarderne forrang over begrebsrammen. Dog er de begreber der er fastlagt i begrebsrammen, grundlaget for 

både udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskaber som skal bruges af eksterne regnskabslæsere. 

Begrebsrammen kan således betegnes som vejledende for hvordan et årsregnskab kan aflægges bedst muligt i 

forhold til de målsætninger virksomheden har.
5
 

 

Normalvis er årsregnskaber aflagt ved anvendelse for offentligheden og skal introduceres én gang årligt. 

Årsregnskabet retter sig mod de forskellige informationsbehov som den brede kreds af interessenter har. Fordi 

årsregnskabet for de fleste regnskabsbrugere er den vigtigste kilde til selskabets økonomiske informationer, skal 

begrebsrammen derfor sikre at årsregnskaber laves og sættes frem med regnskabsbrugernes behov for øje. 

Således skal regnskabsbrugerne kunne stole på oplysningerne, og de burde kunne tage økonomiske beslutninger 

ud fra disse.
6
 

I øvrigt tager begrebsrammen udgangspunkt i investorernes informationsbrug fordi IASB mener at deres behov 

for informationer er det samme som de øvrige regnskabsbrugere.
7
 

 

                                                      

2 Islandske ÅRL 
3 IFRS, introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 10 
4 IFRS, introduktion til de internationale standarder, s. 12 
5 Regnskabshåndbogen 2017, s. 88-89 
6 IASB Framework 
7 Regnskabshåndbogen 2017, s. 88-89 
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5. Hvad er goodwill? 

Dette afsnit skal belyse begrebet goodwill. Goodwill har været meget omdiskuteret i Island efter krisen eller 

”nedbruddet” som det også bliver kaldt. Goodwill var og er stadig en af de største aktiver hos mange 

virksomheder i Island. Den dårlige omtale af goodwillen har gjort den meget upopulær. Derudover hersker der 

misforståelser om hvad goodwill egentlig er. I det følgende vil der blive redegjort for definitionen af goodwill og 

hvordan goodwill dannes i regnskabet hos virksomheder. Goodwillens historiske ændringer bliver gennemgået 

for at vise hvordan den regnskabsmæssige behandling af goodwill har ændret sig igennem årerne.  

5.1 Definition af goodwill 

Der er mange forskellige definitioner på goodwill. Hvis vi kigger på navnet goodwill, kan det antyde at navnet er 

et udtryk for god vilje. Således kan begrebet goodwill betegnes som den velvilje kunderne har over for en 

virksomhed. Goodwill er således noget positivt, en fordel for den som har optjent den. Før i tiden antog 

forretningsdrivende goodwill som et tegn på et godt kundeforhold. De islandske domstole betegner goodwill 

således: ”Goodwill er de økonomiske værdier der tilfalder en erhvervsvirksomhed fordi en gruppe 

mennesker/kunder vælger at handle med dem i stedet for virksomhedens konkurrenter”.
8
 Ud fra de internationale 

standarder, herunder IFRS 3, er definitionen på goodwill således:  

”Goodwill er et aktiv, der repræsenterer de fremtidige økonomiske fordele, der hidrører fra andre aktiver, der er 

overtaget ved en virksomhedssammenslutning, og som ikke identificeres individuelt og indregnes separat.”
9 

De ovenstående definitioner minder meget om hinanden. De handler om det uidentificerbare fænomen der 

eksisterer på grund af kundernes loyalitet over for en virksomhed. Goodwill er en samling af immaterielle 

anlægsaktiver der tillige er uidentificerbare, og således kan goodwill dække over mange forskellige forhold. De 

forhold der indebærer goodwillen, kan ikke identificeres individuelt, og derfor er det ikke muligt at måle dem 

separat. I den almindelige regnskabsmæssige definition af goodwill menes alle de immaterielle aktiver (e. 

Intangible Assets) som virksomheden har købt og som viser deres evne til at forrente sig. Derfor belønnes de 

med højere profit end hvad der er normalt hos andre erhvervsdrivende i den samme branche.
10

 

Der har også været nogle misforståelser af hvad goodwill er. Et godt eksempel på dette var da politikeren Atli 

Gíslason der er medlem af partiet Vinstri Grænir (Venstre Grønne), sagde følgende i en tale i Alþingi:
11

 

 

                                                      

8 Páll Sigurðsson, 2008 
9 IFRS 3, Appendix A, s. 9

  

10 Um vidskiptavild í fyrirtækjum, Stefán Svavarsson 
11 Det islandske folketing 
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”Jeg lærte den tommelfingerregel i bogføringsuddannelsen og mit arbejde at goodwillen skulle vurderes til at 

være 10% af årets resultat. Jeg fik at vide at privatbanerne fra 2001 eller 2002 til 2007 og sparekasserne havde 

forhøjet goodwillen til 30-50% af årets resultat med henblik på at forhøje indkomsten og egenkapitalen.” 

 

5.3 Hvordan dannes goodwill i regnskabet? 

Goodwill dannes når en virksomhed køber eller overtager en anden virksomhed og betaler højere pris end 

dagsværdien af alle identificerbare aktiver og forpligtelser. Den del af købsprisen der er tilovers, efter der er 

blevet foretaget uddeling af købsprisen (købesumsuddeling) på identificerbare aktiver, betegnes som goodwill.
12

 

Følgende eksempel kan illustrere dette: Virksomhed A køber virksomhed B og betaler 1 mio. for den. B‟s 

aktiver er ifølge balancen 1,1 mio., og forpligtelserne er 0,4 mio. Dette resulterer i egenkapital på 0,7 mio. 

Virksomhed B er så et aktiv i virksomhed A‟s regnskab. I regnskabet for virksomhed A under posten aktiver står 

så 1 mio. eller det som er blevet betalt for virksomhed B. Forskellen mellem købsprisen som virksomhed A 

betalte, og egenkapitalen i virksomhed B er 0,3 mio. Dette er goodwillen hvis dagsværdien af nettoaktiverne er 

af samme regnskabsmæssige værdi.
13

 

Ifølge de regnskabsmæssige regler skal forskelsbeløbet aktiveres når det er blevet betalt for. Der kan være 

mange grunde til at virksomheder er villige til at betale mere for en virksomhed eller et aktiv end dagsværdien af 

nettoaktiver, eksempelvis på grund af de synergieffekter der dannes, når to virksomheder fusionerer. Andre 

forklaringer der kan være grundlaget for merprisen, er positiv omtale, som virksomheden har arbejdet hårdt for 

at opnå, samt et godt kundeforhold og kontakt med kunder og leverandører. Endvidere kan erfaring, kendskab og 

viden hos medarbejderne og ledelse være vigtig for nogle virksomheder. Det kommer også an på hvilken 

branche der er tale om. Muligvis har virksomheden nogle kendte produkter og/eller varemærker, et godt 

kendskab til markedet samt en stærk markedsposition. Det er også af betydning hvis virksomheden har et godt 

forhold til sin bank, herunder har en god kreditværdighed der kan skaffe en virksomhed lån i svære tider. Der 

kan optælles mange flere immaterielle aktiver som det er svært at sætte prisbillet på, men for at de kan betegnes 

som goodwill, skal de samlet set give en profit/fortjeneste der er højere end forrentningen derpå, ellers er der 

ikke tale om goodwill i virksomheden.
14

 

Købt goodwill (Purchased Goodwill) kan vises i regnskabet på tre forskellige måder. En af måderne er når en 

virksomhed køber en anden virksomhed eller aktivitet, som eksemplet ovenfor viser. Goodwill kan også 

forekomme i koncernregnskabet når der opnås bestemmende indflydelse ved virksomhedsovertagelse, normalvis 

                                                      

12 Um vidskiptavild í fyrirtækjum, Stefán Svavarsson 
13 Viðskiptavild - sökudólgur eða blóraböggull?, Margrét Flóvenz 
14 Um vidskiptavild í fyrirtækjum, Stefán Svavarsson 
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når ejerandelen overstiger 50%. Til sidst kan der forekomme goodwill ved køb af aktier når en ejerandel er 

mellem 20-49% i associerede virksomheder eller dattervirksomheder. Indre værdi-metoden (e. equity method) 

kan bruges ved opgørelsen af goodwill ved køb af aktier.
15

  

 

5.4 Goodwills historiske ændringer 

Historisk set har der været brugt tre forskellige metoder ved den regnskabsmæssige behandling af goodwill. Den 

første metode indebar straksafskrivning af goodwill over egenkapitalen. Den anden metode indebar aktivering af 

goodwill og derefter årlige afskrivninger over resultatopgørelsen. De årlige afskrivninger kunne være alt fra fem 

til 40 år. Den tredje metode indebar aktivering af goodwill og mindst årlig-nedskrivningstest.
16

 

Der har altid været uenighed mellem eksperter om den regnskabsmæssige behandling af goodwill. Uenigheden 

begyndte i starten af det 20. århundrede og handlede især om goodwillen skulle afskrives eller ej. Argumenterne 

for at afskrive goodwill på bestemt antalt år var reglen om at udgifter skal bogføres mod indtægter når de er 

aktuelle. Derfor ser virksomheder på goodwill som en omkostning imod virksomhedens fremtidige indtægter der 

tilfalder på bestemt antal år.
17

 

1993 var et vendepunkt i den regnskabsmæssige behandling af goodwill da IASB ændrede den daværende IAS 

22 der behandlede reglerne om virksomhedssammenslutninger. De foretagne ændringer indebar at erhvervet 

goodwill ikke længere kunne føres på egenkapitalen i overensstemmelse med overtagelsesmetoden (e. 

acquisition method). Den skulle i stedet aktiveres og afskrives over brugsperioden. Perioden kunne dog højest 

udgøre 20 år.
18

 

Begrundelsen for beslutningen var at hvis goodwill skulle afskrives over egenkapitalen, ville det ikke være 

muligt at se den erhvervede goodwill i balancen og vurdere hvordan den påvirker både den finansielle stilling og 

resultatet. Den samme begrundelse blev ligeledes brugt da det blev besluttet at forbyde 

sammenlægningsmetoden (e. pooling method) i de internationale standarder. Efter de førnævnte ændringer var 

det dog stadig muligt at føre goodwill på/over egenkapitalen hvis sammenlægningsmetoden blev brugt ved 

virksomhedssammenslutningen. Denne mulighed havde den virkning at virksomheder kunne undgå at aktivere 

goodwill ved at lave sammenslutninger der opfyldte betingelserne for at kunne bruge sammenlægningsmetoden. 

Betingelserne var at der skulle være fælles ejerskab mellem alle de deltagende parter efter sammenslutningen.
19

 

                                                      

15 Um vidskiptavild í fyrirtækjum, Stefán Svavarsson 
16 Lonergan, .(1995) Goodwill and bad ideas: fact and fiction in the amortisation debate. 
17 Bloom, 2008, Double accounting for Goodwill – A problem redefined s. 64 
18 Wise, 2005, Accounting for goodwill: The transition from amortisation to impairment- an impact assessment  s. 105 
19 Schroeder, Clark og Cathey, s. 517-518 
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I 2001 tog FASB et stort spring mod vores nuværende standarder ved at indføre en fundamental ændring af den 

regnskabsmæssige behandling af goodwill med deres nye standard Statement of Financial Accounting Standards 

(SFAS) 141, ”Business Combinations”. 

Ændringen indebar at i stedet for at aktivere goodwill ved at anvende overtagelsesmetoden i forbindelse med 

virksomhedssammenslutninger blev goodwillen således afskrevet igennem den økonomiske levetid. Det betød 

desuden at goodwillen aktiveres mindst en gang om året og at der skulle udføres nedskrivningstests. Kun hvis 

nedskrivningstesten viste at der var værdiforringelse, skulle goodwillen nedskrives over driften, ellers skulle der 

ikke foretages nogen nedskrivninger. Desuden blev sammenlægningsmetoden helt forbudt.
20

 

Efter IASB og FASB‟s samarbejde med at integrere reglerne omkring regnskabsaflæggelsen og for at opnå mest 

mulig udbredelse af deres regelsæt internationalt fulgte IASB i kølvandet på FASB i 2004 med indførelsen af 

IFRS 3 ”Business Combinations”-standarden der handler om virksomhedssammenslutninger og som indeholder 

tilsvarende ændringer på goodwill som den standard FASB indførte.
21

 

6. Internationale standarder 

6.1 IFRS 3. Virksomhedssammenslutninger 

Reglerne om den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger findes i IFRS 3. 

Virksomhedssammenslutning skal forstås som en transaktion eller begivenhed hvor en virksomhed opnår kontrol 

over en anden virksomhed. Der skal således være tale om kontrol over en virksomhed før reglerne i IFRS 3 

benyttes og de overtagne aktiver og forpligtelser udgør en virksomhed. Med andre ord skal der være oprettet 

aktiviteter og aktiver med det mål at opnå afkast til ejerne. Derfor er det enormt vigtigt at vurdere fra starten 

hvorvidt der er tale om en virksomhedssammenslutning.
22

 En virksomhedssammenslutning kan forekomme ved 

køb af kapitalandele, og i den forbindelse etableres der et moder-/dattervirksomhedsforhold mellem parterne, 

samt ved køb af nettoaktiver (aktivitet). Køb af et enkelt aktiv eller en gruppe af disse som ikke er en 

virksomhed, falder derfor ikke under IFRS 3.
23

 

6.1.2 Overtagelsesmetoden 

Overtagelsesmetoden skal ifølge IFRS 3 bruges i forbindelse med virksomhedssammenslutninger der hører ind 

under standarden. Sammenlægningsmetoden er ikke længere tilladt for de virksomhedssammenslutninger der er 

                                                      

20 Wise, 2005, Accounting for goodwill: The transition from amortisation to impairment- an impact assessment s. 106 
21 https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3  
22 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 149 
23 IFRS 3, B5, s. 11 

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3
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omfattet af standarden, og derfor bliver den ikke behandlet yderligere i forhold til de internationale standarder. 

Dog bliver den behandlet i forhold til gennemgangen af de nationale regnskabsregler i kapitel 11.1.2 hvor 

sammenlægningsmetoden stadig bruges.
24

  

 

6.1.3. Identifikation af den overtagende part  

Vejledningen i IFRS 10 skal bruges for at finde ud hvem erhververen af en virksomhed, der opnår kontrol over 

en anden virksomhed, er.
25

 

For at der foretages virksomhedssammenslutning, er det et krav at der identificeres en overtagende virksomhed 

som skal være en af de sammensluttede virksomheder.
26

 Grunden hertil er at overtagelsesmetoden kun bruges på 

den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser, men der skal ikke foretages revurderinger hos den 

overtagende part. Den overtagende virksomhed skal forstås som den virksomhed der har skaffet sig 

bestemmende indflydelse over en eller flere virksomheder som således anses for at være den overtagne 

virksomhed eller den virksomhed hvorover der opnås kontrol.  

Det kan være svært at finde ud af hvem den overtagende virksomhed er da den der regnskabsmæssigt betragtes 

for at være den overtagende part, kan være forskellig fra hvad der betragtes i juridisk forstand som den 

overtagende part. Når det sker, er der tale om en såkaldt omvendt virksomhedssammenslutning.
27

 

Bestemmende indflydelse på en overtaget virksomhed kan opnås på forskellige måder for en overtagende part. 

Eksempelvis ved:  

1) overdragelse af likvider eller andre aktiver (herunder nettoaktiver, dog kun de der udgør en virksomhed)  

2) påtegnelse af forpligtelser  

3) udstedelse af egenkapitalinteresser  

4) erlæggelse af forskellige former for betaling  

5) ikke at betale vederlag, dog kun på baggrund af en kontrakt.
28

  

Der kan ligeledes opnås kontrol ved erhvervelse af flertallet af stemmerne i en virksomhed. Når en virksomhed 

har kontrol, kan den bruge sin magt til at fremtvinge sin vilje, både når der kommer til finansielle og 

                                                      

24 IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. ? 
25 IFRS 3 afsnit 7 s 1 
26 IFRS 3 afsnit 6 s 1 
27 IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 49 
28 IFRS 3, B5, s. 11 
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driftsmæssige beslutninger og valg af bestyrelsen og den daglige ledelse. Når det er fastsat hvem der er den 

overtagende og den overtagne part, skal der foretages en fastlæggelse af overtagelsestidspunktet.
29

 

6.1.4 Fastsættelse af overtagelsestidspunktet 

IFRS 3 definerer tidspunktet hvor den overtagende virksomhed får kontrol over den overtagne virksomhed, som 

overtagelsestidspunktet. Tidspunktet er også den dato hvor den overtagende virksomhed betaler det aftalte 

vederlag og overtager samtlige aktiver og forpligtigelser i den overtagne virksomhed (afslutningstidspunktet). 

Overtagelsestidspunktet kan være et andet end det faktiske tidspunkt der er noteret i overtagelsesaftalen, da den 

overtagende part i visse tilfælde kan opnå bestemmende indflydelse før eller efter afslutningstidspunktet. Det 

kan ske i de tilfælde hvor det er aftalt at overtagelsestidspunktet skal falde før afslutningstidspunktet. Det er 

vigtigt at den overtagende virksomhed vurderer alle vedkommende forhold og omstændigheder med omhu når 

overtagelsestidspunktet skal identificeres.
30

 

Reglerne omkring ejendomsrettens overgang skal bruges ved køb af nettoaktiver, hvorimod stemmerettens 

overgang skal benyttes om de fleste virksomheder. Normalvis er det således datoen for den sidste afholdte 

generalforsamling der bruges som overtagelsestidspunktet. Det er på selve overtagelsestidspunktet at 

nedenstående handlinger skal gennemføres.
31

 

 

6.1.5 Opgørelse af købsprisen  

Købsprisen opgøres som dagsværdien af vederlaget minus eventuelle transaktionsomkostninger. De 

transaktionsomkostninger der afholdes i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, skal føres over 

resultatopgørelsen i takt med deres afholdelse. Tidligere indregnedes transaktionsomkostningerne i købsprisen, 

men i forbindelse med senere ændringer i IFRS 3 er det ikke længere en mulighed. 

Vederlaget skal ifølge standarden beregnes som ”summen af dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de 

aktiver, som den overtagende virksomhed har overdraget, de forpligtelser, den overtagende virksomhed ifalder 

til tidligere ejere af den overtagne virksomhed, og de egenkapitalinteresser, den overtagende virksomhed 

udsteder”.
32

 

Det betalte vederlag kan have mange former såsom kontant betaling, påtegnelse af sælgers forpligtigelser, 

overdragelse af aktiver til sælger samt udstedelse af egenkapitalinstrumenter. Vederlaget skal opgøres til 

                                                      

29 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 151 
30 IFRS 3, s. 1 
31 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 153  
32 IFRS 3, afsnit 37, s. 4 
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dagsværdi i forbindelse med virksomhedssammenslutningen på overtagelsestidspunktet. Hvis der er betalt for 

virksomheden med kontante midler, er der ikke nogen problemer forbundne med at opgøre købsprisen til 

dagsværdi.
33

 

Det ser anderledes ud, hvis der er blevet betalt med aktier eller egenkapitalinstrumenter. I så fald skal disse 

værdiansættes til dagsværdi. Hvis der er tale om børsnoterede aktier, vil den officielle kurs for aktierne på 

ombytningstidspunktet være grundlaget for værdiansættelsen, men for ikke-børsnoterede aktier skal der opgøres 

en dagsværdi. Værdiansættelsesmodeller som den frie cash flow-model kan med fordel bruges til at 

værdiansætte unoterede aktier.
34

 

IFRS 3 indeholder endvidere nogle retningslinjer for hvad der kan betegnes som en del af 

virksomhedssammenslutningen og hvad ikke rummes der, som således må være betaling for noget der ikke 

vedrører virksomhedssammenslutningen og dermed ikke skal indregnes i vederlaget. Retningslinjerne har 

følgende forhold:
35

 

 

 Transaktion, som afvikler allerede eksisterende relationer mellem de involverede parter.  

 Transaktion, som kompenserer medarbejderne eller tidligere ejere i den overtagne virksomhed for 

fremtidige ydelser. 

 Godtgørelse af transaktionsomkostninger for den overtagne virksomhed eller dennes tidligere ejere i 

forbindelse med overtagelsen.
36

 

Der er mange forhold der kan være behjælpelige med at determinere hvad der skal indgå i transaktionen ved 

virksomhedssammenslutning og hvad der skal holdes ud af transaktionen. De nedstående faktorer kan hjælpe 

med at forstå hvad der ligger bag virksomhedssammenslutningen.
37

 

Hvem opnår fordel af transaktionen? Hvis det er den overtagende part der alene opnår fordele af transaktionen, 

antyder dette at transaktionen ikke er en del af virksomhedssammenslutningen.  

Hvem har startet transaktionen? Man må antage at den overtagende part ikke sætter gang i en transaktion der 

ikke vil bringe fordele for dem. Derfor skal transaktioner der er startet af den overtagende part, som hovedregel 

ikke indregnes i vederlaget. 

Transaktionens tidsmæssige placering? Hvis indgåelsen af aftalen sker under forhandlingerne vedrørende 

overtagelsen, giver det indikationer på at det er kun til fordel for den overtagende part, og de kan derfor ikke 

indgå i vederlaget.  

                                                      

33 IFRS 3, 2014, afsnit 37 og 38, s. 4 
34 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 154 
35 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 156 
36 IFRS 3, afsnit 52, s. 6 
37 IFRS 3, afsnit B50, s. 16 



21 

 

De tre punkter eksisterer for at påse at ikke alt kan indregnes i købsprisen, som således medvirker til at forøge 

købsprisen for at opnå højere goodwill.
38

 

 

6.1.6 Identificering, indregning og måling af overtagne aktiver og forpligtelser  

6.1.6.1 Aktiver og forpligtelser 

Den overtagende virksomhed skal på overtagelsestidspunktet måle og indregne de identificerbare overtagne 

aktiver og forpligtelser samt eventuelle minoritetsinteresser, separat fra goodwill.
39

 Den overtagende virksomhed 

skal på overtagelsestidspunktet identificere og indregne både aktiver og forpligtelser i overtagelsesbalancen, dog 

kun hvis de ud fra indregningsprincippet opfylder definitionen på henholdsvis en aktiv og en forpligtelse. Fordi 

den overtagende part skal bruge indregningsprincippet samt de betingelser der medfølger, kan det forårsage 

indregning af nogle aktiver og forpligtigelser som den overtagne part ikke har indregnet før i sit regnskab. Som 

et eksempel herpå kan nævnes når den overtagende part indregner de identificerbare immaterielle aktiver der 

eksisterede i den overtagne virksomhed, men ikke var aktiveret i dennes regnskab fordi de betegnedes som 

internt oparbejdet. På overtagelsestidspunktet skal alle aktiver og forpligtelser med et par undtagelser måles til 

dagsværdi ifølge IFRS 13, ”Dagsværdimåling”.
40

 

 

Det kan være besværligt at identificere samtlige aktiver og forpligtelser samt at opgøre deres værdi. Derfor giver 

standarden mulighed for efterfølgende at identificere samt revurdere værdien af aktiver og forpligtelser hvis der 

forekommer nogen nye oplysninger herom. Målingsperioden kan forlænges i op til 12 måneder fra 

overtagelsesdatoen. En ændring af vederlaget vil i praksis oftest føre til en tilsvarende ændring i goodwill. De 

forhold der lå til grund for værdiansættelsen, skal have eksisteret på overtagelsestidspunktet for at der kan 

foretages revurdering af både eksisterende aktiver og forpligtigelser samt identifikation af nye aktiver og 

forpligtigelser.
41

 Den overtagende part skal, efter målingsperioden er afsluttet, kun tilpasse den 

regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutningen hvis det betegnes som nødvendigt i forbindelse 

med rettelsen af en fejl, jf. IAS 8. ”Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl”.
42

 

                                                      

38 IFRS 3, afsnit B50, s. 16 
39 IFRS 3, afsnit 10, s. 1 
40 IFRS 3, afsnit 11,13 og 18, s. 2 
41 IFRS 3, afsnit 45, s. 5 
42 IFRS 3, afsnit 50, s. 6 
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6.1.6.2 Identifikation af immaterielle aktiver  

Immaterielle aktiver er uden en såkaldt fysisk substans; de kan således ikke holdes eller røres. Et eksempel på 

immaterielle aktiver er bl.a. licenser, patenter, varemærker og goodwill, selvom dette ikke er en udtømmende 

liste da der eksisterer langt flere immaterielle aktiver end de nævnte. Ifølge IFRS 3 skal den overtagende part 

indregne de immaterielle aktiver separat fra goodwill hvis de er særskilt identificerbare under virksomhedens 

kontrol og de forventes at kunne give fremtidige økonomiske fordele til gavn for virksomheden. Hvis et 

immaterielt aktiv kan adskilles, sælges og udlejes særskilt eller er baseret på en kontrakt eller juridiske 

rettigheder, er der tale om et identificerbart immaterielt aktiv.
43

 

Efter den første indregning skal den overtagende part gennemføre den regnskabsmæssig behandling af de 

immaterielle aktiver der er blevet overtaget som led i virksomhedssammenslutning, i harmoni med 

bestemmelserne i IAS 38 ”Immaterielle aktiver”.
44

 

Der henvises til afsnittet om IAS 38 for de krav der gælder for indregning og måling af immaterielle aktiver. 

 

6.1.6.3 Måling af minoritetsinteresser  

Det er ikke en betingelse eller et krav at den overtagende part skal overtage alle samtlige kapitalandele i den 

overtagne virksomhed, for at der foreligger en virksomhedsovertagelse. Hvis en virksomhed overtager kun en 

del af kapitalandelene, vil der være andre kapitalejere end den overtagende part, og disse nævnes 

minoritetsinteresser. Minoritetsinteresserne ejer således en andel i den overtagne virksomheds nettoaktiver. 

IFRS 3 definerer minoritetsinteresse som dem der ejer kapitalandele i en dattervirksomhed, der ikke kan 

henføres til en modervirksomhed.
45

 

Den overtagende virksomhed skal på overtagelsestidspunktet ved enhver virksomhedssammenslutning måle de 

minoritetsinteresser der er til stede i den overtagne virksomhed. Det er kun aktuelle ejerandele der giver ejerne 

ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne, hvis der forekommer likvidation. I tilfælde af likvidation skal 

minoritetsinteresserne måles enten til minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af de overtagne 

identificerbare nettoaktiver eller til dagsværdi. Alle andre elementer af minoritetsinteresser, som eksempel 

finansielle instrumenter, skal normalvis måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.
46

 

                                                      

43 IFRS 3, afsnit B31, s. 14 
44 IFRS 3, afsnit B39, s. 15 
45 IFRS 3, appendix A, s. 9 
46 IFRS 3, afsnit 9, s. 2 
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6.1.6.4 Eventualforpligtelser 

Som det fremgår af navnet, skal eventualforpligtelser indregnes som forpligtelser. Efter IFRS 3 skal 

eventualforpligtelser indregnes i overtagelsesbalancen, uanset om definitionen på en forpligtelse er opfyldt. 

Den overtagende part skal på overtagelsestidspunktet indregne en eventualforpligtelse i overtagelsesbalancen der 

er overtaget som led i en virksomhedssammenslutning, dog kun hvis der er tale om en aktuel forpligtelse fra 

tidligere begivenheder hvor dagsværdien kan måles på en tilstrækkelig måde.
47

  

Hensatte forpligtelser,
 
eventualforpligtelser samt eventualaktiver er defineret i IAS 37 som

 
 

A. en mulig forpligtelse der opstår fra tidligere hændelser og hvis tilstedeværelse afhænger af en eller flere 

usikre fremtidige begivenheder, som virksomheden ikke har kontrol over  

B. en eksisterende forpligtelse som er opstået på grund af tidligere begivenheder, men ikke er indregnet 

fordi:  

a. sandsynligheden for at der vil ske træk på virksomhedens økonomiske ressourcer for at indfri 

forpligtelsen er minimale  

b. størrelsen af forpligtelsen ikke kan måles med tilstrækkelig grad af sikkerhed.
48

 

 

Kravene i IAS 37 om hvilke eventualforpligtelser der vurderes at kunne indregnes i overtagelsesbalancen, 

gælder ikke ifølge IFRS 3.
 
I modsætning til IAS 37 skal samtlige overtagne eventualforpligtelser indregnes i 

overtagelsesbalancen, selvom det ikke er sandsynligt at virksomheden skal af med økonomiske fordele for at 

opfylde forpligtelsen.
49

 

Et eksempel på sådan en typisk eventualforpligtelse er hvor den overtagne virksomhed kører en retssag. Køber 

skal så vurdere sandsynligheden for at skulle betale en erstatning. Hvis erstatningen udgør 100 kr., og det 

vurderes at sandsynligheden er 40%, skal køberen indregne en forpligtelse på 40 kr. i overtagelsesbalancen. 

Endvidere påvirker forpligtelsen goodwillen, fordi flere forpligtelser nedsætter nettoaktiverne der betyder højere 

goodwill.
50

 

Fastlæggelse af dagsværdien af eventualforpligtelsens beløb skal baseres på hvad en tredjemand vil kræve som 

vederlag for at påtage sig forpligtelsen. 

Når eventualforpligtelser skal værdiansættes, skal sandsynligheden for afståelse af fremtidige økonomiske 

fordele der altid er lavere end 50% for eventualforpligtelser, fremvises i værdiansættelsen.
51

 

 

                                                      

47 IFRS 3, afsnit 23, s. 3 
48 IFRS 3, afsnit 22, s. 3 
49 IFRS 3, afsnit 23, s. 3 
50 Regnskabshåndbogen 2017, s. 482 
51 Regnskabshåndbogen 2017 s. 482 
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6.1.6.5 Omstruktureringshensættelser 

Tidligere skulle hensættelser til omstrukturering indregnes når der blev foretaget en 

virksomhedssammenslutning mellem uafhængige parter, hvor overtagelsesmetoden blev brugt og der i den 

forbindelse skulle foretages omstruktureringer i den købte virksomhed. Hvis den købende part havde planer om 

omstrukturering som et integreret led i overtagelsen i den købte virksomhed, kunne den så indregne denne i 

overtagelsesbalancen og således forøge goodwill. 

 

Omstruktureringsomkostningen vil derfor altid eksistere i resultatopgørelsen, medmindre der bliver foretaget 

nogle forøgede afskrivninger på goodwill i dennes levetid. Når omstruktureringshensættelser er indregnede i 

virksomheden, bliver nettoaktiverne mindre. Således bliver goodwillen større i takt med mindre nettoaktiver og 

indregning af omstruktureringshensættelser.
52

  

Det er ikke længere tilladt at indregne omstruktureringshensættelser i overtagelsesbalancen i forbindelse med 

virksomhedssammenslutning.
53

 

 

Hovedreglen i forhold til IFRS 3 er at det er forbudt at indregne omstruktureringshensættelser og lignende 

forpligtelser. Det gælder både for den overtagende og den overtagne virksomhed, medmindre 

omstruktureringshensættelsen eksisterer i den overtagne virksomhed på balancedagen og denne forpligtelse 

opfylder kravene i IAS 37. Et eksempel på eksisterende omstruktureringsforpligtelser er en aftale om bonus til 

ledelsen i den overtagne virksomhed som udløses ved virksomhedens salg.
54

 

Indregning af omstruktureringshensættelser skal herefter indregnes i resultatopgørelsen på forpligtelsens 

tidspunkt. 

 

6.1.6.6 Opgørelse af goodwill  

På overtagelsestidspunktet skal den overtagende part indregne goodwill, der ved første måling er målt som det 

samlede beløb af: 

1) Vederlaget 

2) Minoritetsinteresser 

3) Dagsværdi af eksisterende ejerandele (trinvise overtagelser). 

Desuden fradrag af:   

                                                      

52 Regnskabshåndbogen 2017, s. 65 
53 Regnskabshåndbogen 2017, s. 65 
54 Regnskabshåndbogen 2017, s. 483 
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4) Dagsværdi af de overtagne aktiver og forpligtelser (nettobeløbet). 

Hvis der er et positivt restbeløb efter regnestykket, er der tale om goodwill.
55

 

Goodwill måles stadig til kostpris efter den første indregning, men skal mindst testes årligt for værdiforringelse. 

Endvidere må der ikke afskrives på goodwillen.
56

 

6.1.6.7 Negativ goodwill 

Det sker indimellem at en overtagende virksomhed opnår et såkaldt tilbudskøb. En virksomhedssammenslutning 

hvor dagsværdien af overtagne aktiver og forpligtelser overstiger summen af købsprisen, minoritetsinteressernes 

værdi og dagsværdien af eksisterende ejerandele, er et tilbudskøb eller negativ goodwill.
57

 

Før der bliver indregnet gevinst i forbindelse med et tilbudskøb, skal den overtagende part udføre en ny 

vurdering af hvorvidt alle aktiver og forpligtelser er identificeret korrekt i den overtagne virksomhed. I den 

forbindelse indregnes yderligere aktiver eller forpligtelser hvis de er blevet identificeret ved gennemgangen. Den 

overtagende part skal endvidere undersøge fremgangsmåden der var brugt til at måle de indregnede beløb, der 

kræves indregnet på overtagelsestidspunktet: 

a) De overtagne aktiver og forpligtelser der er identificerbare 

b) En mulig minoritetsinteresse i den overtagne virksomhed  

c) En virksomhedssammenslutning der er gennemført i flere faser, og egenkapitalinteresser i den overtagne 

virksomhed som den overtagende part ejede tidligere  

d) Den betalte købspris.  

Formålet med gennemgangen er at sikre at målingerne tager tilstrækkelig højde for alle tilgængelige oplysninger 

på overtagelsestidspunktet.
58

 

Hvis det efter den nye vurdering viser sig at der stadigvæk er tale om en favorabel handel, skal det beløb, 

hvormed dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser overstiger summen af den betalte købspris, 

minoritetsinteressernes værdi og dagsværdien af de eksisterende ejerandele, indregnes i resultatet på 

overtagelsestidspunktet som en indtægt. Gevinsten henføres således til den overtagende part.
59

 

Eksempelvis kan et tilbudskøb opstå i forbindelse med en virksomhedssammenslutning hvor sælgeren er tvunget 

til at sælge et såkaldt tvungent salg.
60

 

                                                      

55 IFRS 3, afsnit 32, s. 3-4 
56 IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 53 
57 IFRS 3, afsnit 34, s. 4 
58 IFRS 3, afsnit 36, s. 4 
59 IFRS 3, afsnit 34, s. 4 
60 IFRS 3, afsnit 35, s. 4 
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6.2 Oplysningskrav  

Den overtagende part skal give oplysninger der giver regnskabsbrugeren mulighed for at vurdere arten og 

konsekvensen af virksomhedssammenslutninger som har fundet sted i løbet af regnskabsåret og i perioden efter 

regnskabsårets udløb.
61

 

Der er mange oplysningskrav i forbindelse med IFRS 3. Herunder vil der kun blive drøftet de oplysningskrav der 

knytter sig til opgørelsen af goodwill. Der skal bl.a. gives en beskrivelse af de faktorer der er årsagen til, at der er 

eksisterer goodwill, herunder synergier, ikke-separerbare immaterielle aktiver samt en eventuelt negativ 

goodwill. Der skal også oplyses hvorledes dagsværdien af minoritetsinteressen er opgjort, og dennes 

beløbsstørrelse. Desuden er der løbende oplysningskrav. Dette er bl.a. afgivelse af afstemningen af den 

regnskabsmæssige værdi af goodwill igennem regnskabsåret samt detaljerede oplysninger, herunder 

nedskrivninger af værdiforringelse og reguleringer til tidligere indregnet goodwill.
62

 

7. IAS 36 ”Værdiforringelse af aktiver” 

I det ovenstående kapitel blev det forklaret hvordan goodwillen erhverves og udregnes i forbindelse med 

virksomhedssammenslutning ifølge IFRS 3. I dette kapitel skal det forklares hvordan goodwill der er en del af 

virksomheden, skal behandles. 

IAS 36 indeholder de samlede regler om nedskrivning af de fleste typer anlægsaktiver, herunder immaterielle 

aktiver og goodwill. Den beskriver også hvornår der skal udføres nedskrivningstest samt hvordan testen skal 

gennemføres og eventuelle tab der medfølger værdiforringelsen, skal opgøres og indregnes. 

Formålet med IAS 36 er at fastsætte de procedurer som virksomheder skal bruge for at sikre at deres aktiver ikke 

indregnes til en værdi højere end deres genindvindingsværdi. Hvis et aktivs regnskabsmæssige værdi overstiger 

det beløb der kan genindvindes ved brug eller salg, er der tale om et aktiv der er indregnet til mere end 

genindvindingsværdien. Når dette sker, antages det at aktivet er værdiforringet, og det kræves at virksomheden 

indregner et tab i forbindelse med værdiforringelse. Derudover er der regler om hvis og i så fald hvornår en 

virksomhed skal tilbageføre et tab der er sket i forhold til værdiforringelse, og beskrive de oplysninger der 

kræves herom.
63

 

                                                      

61 IFRS 3, afsnit 59, s. 7 
62 IFRS 3, afsnit B64, s. 19-20 
63 IAS 36, afsnit 1, s. 1 
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Alene genererer goodwill ikke nogen selvstændige pengestrømme, og derfor kræver standarden at goodwill der 

er erhvervet som led i en virksomhedssammenslutning, skal allokeres til de aktiver eller den gruppe af aktiver 

som forventes at opnå nytte af de synergier der medfølger. I den forbindelse skal der foretages en række skøn 

både med allokeringen og opgørelsen af dagværdien for de pågældende aktiver.
64

 

 

7.1 Pengestrømsfrembringende enheder og goodwill 

 

7.1.1 Hvad er en CGU? 

Definitionen på en CGU er ifølge IAS 36 ”den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer 

indgående pengestrømme fra fortsat anvendelse, som i al væsentlighed er uafhængige af pengestrømme fra andre 

aktiver eller grupper af aktiver.”
65

 

7.1.1.2 Fastlæggelse af CGU 

Som nævnt ovenfor kan goodwill ikke testes alene. I stedet allokeres goodwill til de såkaldte CGU‟er. Goodwill 

skal således allokeres til den mindst mulige identificerbare gruppe af aktiver der skaber pengestrømme.
66

 

 

Ifølge IAS 36 skal følgende kriterier hjælpe med at finde den mindste identificerbare gruppe af aktiver der 

genererer pengestrømme: 

 

 De positive pengestrømme skal komme fra eksterne parter 

 Hvorledes ledelsen kontrollerer driften i virksomheden og hvordan der træffes beslutninger og 

afhændelse eller fortsættelse af aktiviteter.
67

 

  

Ud fra ovenstående kan det forstås, at det kun er indgående pengestrømme der påvirker identifikationen af en 

CGU, og ikke de der udgår fra virksomheden. Endvidere baseres CGU‟erne meget på ledelsens handlinger der 

normalt følger virksomhedens interne arbejdsgang.  

 

                                                      

64 IAS 36, afsnit 80, s. 8 
65 IAS 36, afsnit 6, s. 1 
66 IAS 36, afsnit 80, s. 8  
67 IAS 36, afsnit 69 
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CGU‟er skal tilhøre det laveste niveau som virksomhedens interne styring bruger som grundlag for at observere 

det indregnede goodwillbeløb. Niveauet må endvidere ikke være højere end virksomhedens driftssegmenter som 

er fastsat i forhold til reglerne i IFRS 8, ”Driftssegmenter”.
68

 

Det antages at fastlæggelse af CGU‟er i praksis er et område der indeholder mange forskellige udfordringer. 

Endvidere indeholder fastlæggelsen af en CGU en del skøn – der er dog meget begrænset vejledning herom i 

IAS 36. Det har vist sig at opgørelsen af en CGU påvirker nedskrivningsbehovet der er afledt af en 

værdiforringelsestest. Således må det antages at behovet for nedskrivninger reduceres i forhold til størrelsen af 

en CGU.
69

 

Således påvirker hvorvidt der er brug for en værdiforringelsestest og eventuelle nedskrivninger, hvorledes 

CGU‟erne fastsættes. Herunder er der et eksempel på forskellige CGU‟er hvor den regnskabsmæssige værdi og 

nedskrivningsbehovet efter CGU‟er ses. 

 

 CGU 1 CGU 2 CGU 3 CGU 4 Samlet 

Regnskabsmæssig 

værdi 

 500  600  300 2300 3700 

Genindvindingsværdi  400  400  250 2800 3820 

Nedskrivninger -100 -200  -50 500 150 

 

Ud fra fremstillingen ses det at der er sket en værdiforringelse på tre CGU‟er der medfører nedskrivning på 

disse, men for kun en af CGU‟erne skal der ikke foretages nedskrivninger. Hvis disse CGU‟er skulle undergå 

nedskrivningstest hver for sig, ville der ske nedskrivning for CGU 1, 2 og 3. Hvis de fire CGU‟er var en samlet 

enhed, ville der ikke været foretaget nogen nedskrivninger overhovedet. Betydningen heraf er at hvis flere 

CGU‟er vurderes samlet, er sandsynligheden for nedskrivninger mindre når der foretages nedskrivningstest. 

Således kan virksomheder skjule behovet for nedskrivninger ved at foretage nedskrivningstest på et højere 

niveau hvilket berøver brugeren af det eksterne regnskab nogle vigtige informationer. Man kan forestille sig at 

finanskrisen har fået flere virksomheder til at udøve dette for ikke at skulle foretage nedskrivninger i svære tider.  

 

Det er sagtens muligt for mindre virksomheder kun at operere med en enkelt CGU. Den ville i så fald indeholde 

hele koncernen. Dog opererer langt de fleste større virksomheder med flere CGU‟er. En undersøgelse af de 

                                                      

68 IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 248 
69 Danske erfaringer med nedskrivningstests, s. 11 
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danske erfaringer med værdiforringelsestests understøtter dette og viser endvidere at spredningen i mængden af 

pengestrømsfrembringende enheder er stor.
70

 

 

7.1.1.3 Allokering af goodwill på CGU’er 

På grund af kravet om årlig foretagelse af nedskrivningstest på goodwill skal goodwillbeløb så tidligt som muligt 

på anskaffelsestidspunktet allokeres på de af virksomhedens identificerede og fastlagde CGU‟er der kan 

forventes at opnå fordel af de synergier som opstår som led i virksomhedssammenslutningen.
71

 

Det skal foretages, uanset om andre af den overtagne virksomheds aktiver eller forpligtelser allerede er fordelt på 

disse enheder. Det kan være besværligt at allokere goodwill ud på CGU‟erne. Derfor er det gjort muligt ifølge 

IAS 36 at goodwill først skal være allokeret færdigt året efter, dog kun hvis det ikke har været muligt at allokere 

goodwillen i det regnskabsår den erhverves.
72

 

Allokering af goodwill ud på CGU‟erne har flere forskellige niveauer. Flere gange bliver der allokeret til et 

driftssegment eller en overordnet CGU. Den overordnede CGU har så andre mindre CGU‟er under sig som den 

skal allokere til. Ud fra dette omdannes de forskellige niveauer af CGU‟er. I dette tilfælde laves der dog kun 

nedskrivningstest på den overordnede CGU, men ikke på de underliggende CGU‟er da der normalt ikke laves 

nedskrivningstest på underliggende CGU‟er.
73

 

 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale standarder, s. 606. 

 

7.2 Identifikation af værdiforringelse 

IAS 36 kræver at det skal vurderes på hver balancedag hvis værdien af virksomhedens aktiver er blevet forringet. 

Hvis der er en indikation på værdiforringelse, skal der udføres en nedskrivningstest hvor der for det pågældende 

aktiv (eller aktiver) skal opgøres genindvindingsværdien. Der er krav om at goodwill, immaterielle aktiver med 

ubestemmelig anvendelsestid eller under udvikling mindst én gang om året skal testes for nedskrivning. Der 

behøver ikke være nogen indikationer på værdiforringelse i den forbindelse.
74

 Hvis der er indikationer om 

værdiforringelse, skal det testes hvorvidt aktivet skal nedskrives, som det vises i nedenstående figur: 
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Egen illustration ud fra regnskabshåndbogen 2017, PWC, s. 284 

Det vil blive gennemgået senere i afhandlingen, hvordan genindvindingsværdien herunder kapitalværdien samt 

nettosalgsprisen er beregnet. 

7.2.1 Indikatorer på værdiforringelse 

IAS 36 oplister en række indikationer der som minimum skal tages i betragtning når det skal vurderes om der er 

en indikation af værdiforringelse blandt virksomhedens aktiver. Ifølge IAS 36 er der både interne og eksterne 

informationer der indikerer en mulig værdiforringelse. Listen er ikke udtømmende, og således kan der være 

andre faktorer der indikerer værdiforringelse end de der er nævnt herunder. De eksterne faktorer omfatter 

følgende: 

A) Indikationer på at aktivernes værdi i perioden er faldet betydeligt mere end formodet i forhold til normal 

anvendelse og forældelse i takt med tiden. 

Der er i regnskabsåret konstateret væsentlige ændringer vedrørende teknologi, marked, økonomi eller juridiske 

forhold omkring virksomhedens aktiviteter eller på de markeder hvor aktiverne bruges, som har påvirket 

virksomheden negativt. 

Er der 

eksterne/interne 

indikationer på 

værdiforringelse? 

Foretag vurdering af 

genindvindingsværdi 

Der foretages intet 

yderligere 

Nettosalgsprisen Kapitalværdien 

Hvis lavere end 

regnskabsmæssigt værdi, 

skal der foretages 

nedskrivning 
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Renteniveauet har været stigende i regnskabsåret, og det er sandsynligt at dette vil påvirke den diskonteringssats 

der skal bruges ved udregningen af aktivernes kapitalværdi. 

a. Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens nettoaktiver er større end den samlede 

kursværdi i virksomheden.
75

 

Alle de eksterne indikatorer der er blevet gennemgået, kræver nedskrivningstest. De interne faktorer omfatter:  

a) Tidlige tegn på forældelse af synlig eller/og fysisk skade på et aktiv. 

b) Der er i regnskabsåret konstateret væsentlige ændringer i aktivets brug eller forventede brug der har 

negativ indvirkning på virksomheden. Det kan indeholde manglende udnyttelse, planer om ophør eller 

omstrukturering af den aktivitet som aktivet er knyttet til, eller planer om afhændelse af aktivet før det 

indtil nu forventede tidspunkt, såkaldt forkortet brugstid. 

c) Dokumentation fra den interne rapportering som indikerer, at et aktivs produktion er eller vil blive lavere 

end forventet. Således skal der altid foretages nedskrivningstest når indikatorerne peger på at værdien af 

et aktiv (eller en gruppe af aktiver) muligvis er forringet.
76

 

 

7.3 Tidspunkt for årlige nedskrivningstest 

Som sagt skal der laves nedskrivningstest minimum én gang årligt. For goodwill der er erhvervet som en del af 

virksomhedssammenslutninger, skal der allerede i anskaffelsesåret foretages nedskrivningstest af den enhed 

goodwillen knytter sig til. Dette skal gøres selvom der tidligere i regnskabsåret er blevet foretaget nedskrivning 

på den relevante enhed som goodwillen er forbundet med. Således skal der laves nedskrivningstest selvom der 

ikke er gået 12 måneder fra den sidste nedskrivningstest.
77

 

Nedskrivningstesten behøver ikke at blive foretaget på balancedagen, det er dog et krav at den altid foretages på 

samme tidspunkt hvert år. Endvidere er det ikke krav at de CGU‟er der indeholder goodwill, skal testes på det 

samme tidspunkt. Således kan virksomheden frit fordele testene af CGU‟erne over året.
78
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IAS 36 giver virksomheder muligheden for at genanvende udregningen af genindvindingsværdien fra et tidligere 

tidspunkt. Det er relevant fordi det er dyrt at lave nedskrivningstest, og således kan omkostningerne minimeres 

hvis genanvendelse bliver aktuel. De kriterier der skal opfyldes for at kunne genbruge genindvindingsværdien 

for en CGU, hvor goodwillen er allokeret til, er hvis: 

a) de pågældende aktiver og forpligtelser der udgør CGU‟en, ikke har forandret sig væsentligt siden den 

sidst foretagne udregning af genindvindingsværdien  

b) den sidste udregning af genindvindingsværdien viste et beløb som markant oversteg CGU‟ens 

regnskabsmæssige værdi 

c) de begivenheder der er indtruffet, og ændrede forhold fra den sidste udregning af genindvindingsværdien 

ikke medfører et stort fald i genindvindingsværdien.
79

  

Som vist her ovenfor er der tre elementer der kræves opfyldt, for at sikre at genindvindingsværdien altid er 

pålidelig, også når den genbruges. 

7.4 Nedskrivningstest 

7.4.1 Genindvindingsværdi 

For at gennemføre nedskrivningstest skal der laves udregning af aktivets genindvindingsværdi. Definitionen af 

genindvindingsværdien er det beløb der er højere end et aktivs eller en CGU‟s dagsværdi fratrukket 

salgsomkostninger og kapitalværdi.
80

 

 

Det er ikke nødvendigt at beregne både et aktivs dagsværdi fratrukket salgsomkostninger og kapitalværdien. 

Hvis et af disse beløb er højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, er der ikke tale om værdiforringelse af 

aktivet, og derfor er det ikke nødvendigt at bruge tid og ressourcer på at skønne det andet beløb. 

7.4.1.1 Dagsværdi fratrukket salgsomkostninger (nettosalgsværdien) 

Nettosalgsværdien er det beløb som ville kunne opnås ved salg af aktivet, eller den pengestrømsfrembringende 

enhed til en kvalificeret, villig og uafhængig køber med fradrag af salgsomkostninger. Det er således tale om en 

normal transaktion til en tredjemand på armslængdevilkår på målingstidspunktet. 

 

                                                      

79 IAS 36, afsnit 99, s. 10 
80 IAS 36, afsnit 18, s. 3 
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Ifølge IAS 36 skal IFRS 13, ”Dagsværdimåling”, bruges i forbindelse med opgørelse af dagsværdien af et aktiv 

eller en CGU. Når genindvindingsværdien skal opgøres for aktivet eller CGU‟en, fratrækkes kun de 

salgsomkostninger der er direkte knyttet til afhændelsen, eksklusiv finansielle omkostninger, og eventuel skat fra 

den dagsværdi, der er opgjort i overensstemmelse med IFRS 13.
81

 

7.4.1.2 Kapitalværdi 

Fordi nettosalgsværdien sjældent kan bruges til beregning af genindvindingsværdien, må man i stedet bruge 

kapitalværdien. 

Når der skal beregnes kapitalværdi, skal der være forståelse for nutidsværdien af fremtidige nettopengestrømme 

fra aktivets brug. Beregningen af kapitalværdien har en langt større sværhedsgrad end beregningen af 

nettosalgsprisen. Derfor kan den give mange problemer især i forhold til stillingtagen til de underliggende 

forhold, nemlig pengestrømmene og diskonteringsfaktoren.
82

  

Efterfølgende kræves følgende ifølge IAS 36 i forbindelse med opgørelse af et aktivs eller en CGU‟s 

kapitalværdi: 

1) Der skal laves et skøn over de fremtidige pengestrømme til og fra virksomheden som stammer fra aktivets 

fortsatte brug og endelige afhændelse. 

2) Der skal foretages en tilbagediskontering af disse fremtidige pengestrømme ved at bruge en aktuel 

diskonteringssats.
83

 

 

7.4.1.2.1 Pengestrømme 

For at fastlægge virksomhedens pengestrømme skal der tages udgangspunkt i virksomhedens budgetter. Der skal 

med andre ord ses på alle foretagne ind- og udbetalinger i aktivets levetid samt aktivets residualværdi. 

Opgørelsen af ind- og udbetalingerne skal foretages før finansieringsomkostninger og skat.
84

 

Grundlaget for ledelsens skøn over fremtidige forventede pengestrømme skal fastlægges ud fra rimelige, 

realistiske og veldokumenterede data der fremlægges af ledelsen. Ledelsen skal præsentere deres bedste skøn 

over de forhold der vedrører aktivets resterende levetid i en økonomisk henseende. Her vægter ekstern 

dokumentation mest. Der skal bruges de seneste af ledelsen godkendte budgetter/prognoser snarere end skøn 

over fremtidige pengestrømme der forventes at ske i fremtiden, men som virksomheden altså ikke endnu har 

forpligtet sig til, herunder mulige omstruktureringer eller andre forventede forbedringer. De fremtidige 

                                                      

81 IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 247 
82 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale standarder, s. 600-601  
83 IAS 36, afsnit 31, s. 4 
84 Fedders og Steffensen, årsrapport efter internationale standarder, s. 601 
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pengestrømme skal således fremover skønnes for aktivet eller gruppen af aktiver med udgangspunkt i deres 

aktuelle stand. 

IAS 36 forudsætter at budgetperioden ikke må overstige fem år da data ud over de fem år som regel er for usikre. 

Hvis man benytter budgetter for pengestrømme ud over de fem år, skal disse ses i forhold til en fastsat 

vækstfaktor.
85

 

 

7.4.1.2.2 Diskonteringssats 

Når der ikke eksisterer en specifik, markedsbestemt diskonteringssats for det pågældende aktiv, skal der bruges 

en skønnet diskonteringssats.
86

 

Diskonteringssatsen skønnes ud fra den sats som gælder for aktuelle markedstransaktioner med lignende aktiver, 

eller fra de vejede, gennemsnitlige kapitalomkostninger for virksomheder der er taget til handel på en børs der 

har et enkelt aktiv (eller en gruppe af aktiver) som ligner det vedkommende aktiv.
87

  

 

Når pengestrømmene er fastlagt, skal der fastlægges en diskonteringsfaktor der som udgangspunkt opgøres før 

skat og baseres på relevante markedsvurderinger af pengenes tidsmæssige værdi og de risici, som er specielt 

knyttet til aktivet, og dem der ikke har lavet nogen justeringer i skønnet over de fremtidige pengestrømme.
88

 

 

Således skal virksomheden tage højde for de risici markedet vil tillægge en investering i det pågældende aktiv 

eller CGU. Som et eksempel kan det nævnes at der er lavere risiko ved at investere i bygninger end ved at 

investere i immaterielle anlægsaktiver. I den forbindelse skal diskonteringsfaktoren ved nedskrivningstest på 

bygninger således være mindre end ved foretagelse af nedskrivningstest på immaterielle anlægsaktiver.
89

 

7.5 Eventuelle nedskrivninger 

Som det tidligere har været nævnt, producerer goodwill ikke nogen selvstændige pengestrømme. Således bliver 

goodwill allerede på erhvervelsestidspunktet allokeret til de forskellige CGU‟er virksomheden har identificeret, 

og nedskrivningstesten bliver derefter lavet på CGU-niveau. Hvis det kommer frem at genindvindingsværdien 

ved en nedskrivningstest er lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal der først nedskrives på goodwill og 

                                                      

85 IAS 36, afsnit 33, s. 4 
86 IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 248 
87 IAS 36, afsnit 56, s. 6 
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derefter pro rata på de øvrige aktiver, indtil den regnskabsmæssige værdi er lig med genindvindingsværdien.
90

 

Som udgangspunkt skal nedskrivninger som følge af værdiforringelse straks indregnes i resultatet.
91

 

8. IAS 38 ”Immaterielle aktiver” 

Formålet med IAS 38 er at fastsætte den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver, som ikke er 

omhandlet af andre standarder. Standarden indeholder de betingelser der skal opfyldes for at kunne indregne et 

immaterielt aktiv, samt informationer om hvordan deres regnskabsmæssige værdi opgøres og måles.
92

 

8.1 Definitionen på immaterielle aktiver 

Ifølge IAS 38 skal et immaterielt aktiv være identificerbart for at der kan ses forskel på det og eventuel goodwill, 

et ikke-monetært aktiv og noget uden fysisk substans.
93

 

Et aktiv betegnes for at være identificerbart når:  

 

a) aktivet er separerbart fra virksomheden og kan sælge, overdrage, udlicitere, udleje eller ombytte aktivet, 

enten alene eller sammen med en sammenhængende kontrakt, et aktiv eller en forpligtelse 

b) aktivet eksisterer på grund af kontraktmæssige eller andre juridiske rettigheder, uanset om disse kan 

afstås eller udskilles fra virksomheden eller fra de øvrige rettigheder og forpligtelser.
94

  

 

8.2 Indregning og måling 

Ifølge IAS 38 skal aktiver for at kunne indregnes som immaterielle aktiver  

1) opfylde definition på et immaterielt aktiv  

2) opfylde indregningskriteriet.  

I forhold til opfyldelse af indregningskriteriet for immaterielle aktiver skal IAS 38, afsnit 21, bruges. Her er det 

informeret at et immaterielt aktiv skal kun indregnes hvis:  

1) de fremtidige økonomiske fordele der er forbundet med aktivet, sandsynligvis vil tilflyde virksomheden  

2) aktivets kostpris kan måles pålideligt.  

                                                      

90 IAS 36, afsnit 104, s. 10 
91 IAS 36, afsnit 60, s. 6 
92 IAS 38, afsnit 1, s. 1 
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Når det skal vurderes hvorvidt sandsynligheden for at de fremtidige økonomiske fordele forbundet med aktivet 

vil tilkomme virksomheden, skal dette grundlægges på fornuftig og dokumenterbare vilkår der repræsenterer 

ledelsens bedste skøn over de fordele aktivet bærer, der vil være til stede i løbet af dettes brugstid.
95 

Indregningskriterierne, herunder forventningen om fremtidige økonomiske fordele og pålideligheden af 

kostprisens opgørelse, anses altid for at være opfyldte for immaterielle aktiver i forbindelse med 

virksomhedssammenslutning.
96

 Således er indregningskriterierne lempeligere overfor immaterielle aktiver der 

opstår på grund af virksomhedsovertagelse, end for internt oparbejdede immaterielle aktiver.
97

 Et immaterielt 

aktiv skal ved første indregning måles til kostpris.
98

 

 

8.3 Internt oparbejdet goodwill 

Ifølge IAS 38 skal internt oparbejdet goodwill ikke indregnes som et aktiv.
99

 Indimellem afholdes der 

omkostninger for at skabe fremtidige økonomiske fordele, uden at der udvikles nogen nye immaterielle aktiver 

som opfylder betingelserne for indregning i forhold til denne standard. Disse omkostninger anes ofte som 

medvirkende til internt oparbejdet goodwill. Som sagt skal internt oparbejdet goodwill ikke indregnes som et 

aktiv fordi den ikke opfylder kriterierne for indregning. Således er internt oparbejdet goodwill ikke en 

identificerbar ressource. Med andre ord kan den hverken udskilles eller hidrører fra kontraktlige eller andre 

juridiske rettigheder der er kontrolleret af virksomheden, som kan måles på en tilstrækkelig måde til kostpris.
100

 

 

8.4 Internt oparbejdede aktiver 

IAS 38 indeholder regler for indregning af internt oparbejdede immaterielle aktiver. Der skal sondres mellem en 

forskningsfase og en udviklingsfase, og i praksis er det kun udviklingsprojekter der kan aktiveres som internt 

oparbejdede immaterielle aktiver.
101

 

Det kan være meget besværligt at finde ud af om et internt oparbejdet immaterielt aktiv opfylder alle 

betingelserne for at kunne indregnes. Det er især på grund af problemer der opstår, hvis og hvornår der foreligger 

et aktiv der er identificerbart og vurderes at give fremtidige økonomiske fordele, samt problemerne med at 

beregne kostprisen på tilstrækkelig måde. Det kan nemlig være vanskeligt at adskille omkostninger forbundet 

                                                      

95 IAS 38, afsnit 22, s. 3
   

96 IAS 38, afsnit 33, s. 4 
97 IFRS, Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, s. 258 
98 IAS 38, afsnit 24, s. 3
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med oparbejdelsen fra omkostninger der er foretaget for at vedligeholde eller forøge den internt oparbejdede 

goodwill.
102

 

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere hvornår et projekt er i en såkaldt ”forskningsfase” eller 

”udviklingsfase”.
103

 

Internt oparbejdede immaterielle aktiver skal aktiveres hvis de opfylder de krav der kræves ifølge IAS 38, afsnit 

57. 

Hvis et immaterielt aktiv ikke opfylder betingelserne for indregning, skal de afholdte omkostninger, der er 

forbundet med udviklingen af aktivet, resultatføres i takt med at de afholdes.
104

 Tidligere resultatførte 

omkostninger afholdt i forbindelse med et immaterielt aktiv kan ikke senere indregnes som en del af 

kostprisen.
105

 

For et internt oparbejdet immaterielt aktiv skal kostprisen indeholde alle de omkostninger der er forbundet 

direkte med at oprette, fremstille og gøre aktivet klart til dets tiltænkte brug.
106

 

8.5 Efterfølgende målinger 

Efter den første indregning skal virksomheden vælge enten kostprismetoden eller omvurderingsmetoden.
107

 

8.5.1 Kostprismetode 

Ved kostprismetoden skal immaterielle aktiver efter første indregning måles til kostprisen med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger.
108

 

8.5.2 Omvurderingsmetode 

Ved omvurderingsmetoden skal immaterielle aktiver efter første indregning måles til opskrevne værdier (der 

skal være dagsværdien på tidspunktet) med fradrag af akkumulerede amortiseringer og nedskrivninger. 

Opskrivninger tillades kun hvor det kan ske i forhold til det aktive marked for både køb og salg af et lignende 

aktiv.
109

 

Hovedreglen er at bruge kostprismetoden idet der sjældent findes et aktivt marked for immaterielle aktiver.
110
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8.6 Af- og nedskrivninger 

IAS 38 skelner mellem immaterielle aktiver med en bestemmelig brugstid og immaterielle aktiver med en 

ubestemmelig brugstid.
111

 

 

For immaterielle aktiver med en begrænset brugstid skal der foretages afskrivninger over dennes levetid fra det 

tidspunkt hvor aktivet er klar til at tages i brug. Afskrivningerne skal foretages ved hjælp af en valgt metode der 

gengiver virksomhedens udnyttelse af de økonomiske fordele som tilhører aktivet. Hvis dette forbrugsmønster 

ikke kan fastlægges på en tilstrækkelig måde, skal afskrivningerne beregnes lineært over levetiden.
112

 

Brugstiden for et immaterielt aktiv som kommer fra kontraktlige eller andre juridiske rettigheder, må ikke 

overskride tidsrummet for de kontraktlige eller juridiske rettigheder, men kan dog være kortere, alt efter hvor 

lang tid aktivet forventes at blive brugt af virksomheden.
113

 Som udgangspunkt skal foretagne afskrivninger 

indregnes i resultatet som en omkostning.
114

 Både afskrivningsperiode og -metode skal som minimum 

undersøges i slutningen af hvert regnskabsår.
115

 Immaterielle aktiver skal normalt antages at have en restværdi 

på nul, bortset fra de tilfælde hvor tredjemand har forpligtet sig til at købe aktivet i slutningen af dets levetid, 

eller der eksisterer et aktivt marked for handel med det vedkommende aktiv.
116

  

Immaterielle aktiver med uendelige brugstider skal ikke afskrives, men snarere testes årligt for værdiforringelse 

efter bestemmelserne i IAS 36. Der er endvidere krav om at immaterielle anlægsaktiver under udførelse årligt 

testes skal for værdiforringelse.
117

 Der henvises til kapitel 7 der handler om værdiforringelse af aktiver og 

reglerne herom ifølge IAS 36. 

 

Et immaterielt aktiv skal antages at have en uendelig levetid når virksomheden, ud fra en konkret analyse der 

indeholder alle relevante faktorer, ikke kan se en begrænsning i den periode hvor de regner med at aktivet giver 

økonomiske fordele til virksomheden.
118

 

 

Et immaterielt aktiv skal fjernes fra balancen ved ophør af indregning når den afhændes, eller når enten brugen 

eller afhændelsen af aktivet ikke regner med at give økonomiske fordele i fremtiden.
119

 Gevinster eller tab der 
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opstår fra ophør af indregning, beregnes som forskellen mellem et eventuelt nettoprovenu ved afhændelsen og 

aktivets bogførte værdi. Resultatet indregnes normalt i resultatet, undtaget hvis andet kræves i henhold til IAS 

17, ”Leasing”, vedrørende sale-and-leaseback-transaktioner. Gevinster må endvidere ikke klassificeres som 

omsætning.
120

 

9. Kritik af de internationale regnskabsstandarder 

Herunder er en kritisk gennemgang af de internationale standarder der vedrører goodwill. Gennemgangen 

omhandler især IFRS 3, IAS 38 og 36. De internationale standarder har en positiv værdi da de er lavet af 

specialister fra hele verden der er gode på deres felter. Men intet er så godt at det ikke kan kritiseres. Mange 

lande bruger de internationale standarder selvom de kan være meget forskellige på alle måder.  

 

9.1 Virksomheders brug af standarderne 

Mange har kritiseret de internationale regnskabsstandarder, men man spørge sig selv om det deres skyld at den 

økonomiske krise ramte Island så hårdt? Det har været populært i Island at pege på et eller andet der skal bære 

skylden for kollapset. De fleste store virksomheder i Island brugte IFRS/IAS så der er mange der tror at dette er 

grunden til kollapset. Men kan det være at IFRS ikke er egnet til ”lille” Island, eller kan det være at de 

virksomheder der brugte standarderne, simpelthen ikke kunne finde ud af dem? 

Standarderne bliver kritiseret for at være for komplicerede. Før blev der brugt kostpris for de fleste poster, men 

nu er der komplicerede udregninger bag mange af de tal der vises frem i statusopgørelsen og balancen for at vise 

forventede værdier på et bestemt tidspunkt. Vi lever i en uperfekt verden, og således kan vi ikke bare google 

dagsværdien for et aktiv eller en forpligtelse når vi har brug for det.
121

  

Det kan man dog nogle gange hvis der er et aktivt marked for det pågældende aktiv. Flere gange skal der bruges 

nogle værdiansættelsesmetoder der har det tilfælles at de er forbundet med ledelsens subjektive vurderinger.  

Det kan endvidere nævnes at de regnede subjektive vurderinger ofte har en større påvirkning på regnskabet som 

helhed, herunder nedskrivningstesten af goodwill. 

En økonomichef i Island sagde følgende: ”Jeg er vild med IFRS-reglerne, man kan jo simpelthen lave alt hvad 

man vil med dem.”
122
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Denne udtale kan man jo ikke være enig med, men man undrer sig over om det er måden de fleste ledere og 

regnskabsansvarlige i Island tænker. Som det tidligere har været nævnt, er det især de interesser der er tilstede 

ved udførelsen af regnskabet, der påvirker årsregnskabet. Hvis der foretages mange betydelige skøn, er 

påvirkningen endnu stærkere.  

 

Tænk nu hvis økonomichefen fra den ovenstående citering skulle foretage et skøn. Han ville udføre det på den 

måde der gav ham det resultat han ønsker. I praksis er det et faktum at den regnskabsansvarlige ofte er under 

pres og derved påvirkes til at at vise de ønskede tal og resultater i regnskabet. Aktionærerne ønsker at få udbetalt 

udbytte og ønsker så højt et overskud som muligt. Låneaftaler kan briste hvis et bestemt nøgletal er ikke højt 

eller lavt nok, og ledelsen har muligvis incitamentslønninger der påvirkes af deres og virksomhedens resultater. 

Denne påvirkning og pres flyttes videre til revisoren der skal revidere årsregnskabet.
123

 

 

Som det har været nævnt, er IFRS-regelsættet meget kompliceret. Det er ledelsen der fremlægger årsregnskabet, 

men hvordan er ledelsens kendskab til IFRS? Det er svært nok for revisorer at forstå alle de regler, og de 

arbejder med dem i hverdagen. 

 

Endvidere kan der peges på et par mangler ved de standarder der angår immaterielle aktiver og goodwill. 

Goodwillens værdi i virksomheders regnskab er en blanding af goodwill der eksisterede før anvendelsen af IFRS 

3, inklusiv de immaterielle aktiver der hidrører fra et tidligere tidspunkt, hvor der ikke var krav om at separere 

dem fra goodwillen med fradrag af afskrivninger der blev foretaget før IFRS 3.  

Senere blev så tilføjet den goodwill der eksisterer i forbindelse med virksomhedssammenslutning efter reglerne i 

IFRS 3, med fradrag af et muligt tab som følge af værdiforringelse. Denne komplicerede blanding af forskellige 

begreber gør det svært at vurdere og forstå hvorfra goodwillen kommer.  

 

Virksomheder prøver muligvis at undgå nedskrivning af goodwillen idet i hvert fald mange islandske 

virksomheder havde en lille eller ingen nedskrivninger af goodwillen på grund af værdiforringelse. 

Det kan endvidere påpeges, at det er uoverensstemmelser i registreret værdi af immaterielle aktiver. Nogle 

immaterielle aktiver er registreret på historisk kostpris, og andre er registreret på kostpris med fradrag af 

afskrivninger og værdiforringelse.  

 

                                                      

123 Erling Tómasson,  Ísland og IFRS. 
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Noget tyder på at immaterielle aktivers og goodwillens bogførte værdi muligvis er forældet fordi de er registreret 

til kostpris, men ikke er revurderet til dagsværdi. Der er også uoverensstemmelse mellem markedsværdien og 

den regnskabsmæssige værdi hos immaterielle aktiver. Et af IFRS 3‟s mål var at formindske denne forskel, men 

det har tydeligvis ikke lykkedes. 

Derudover viser regnskabet kun den goodwill der er købt, men den goodwill der skabes inden virksomheden, 

den såkaldte internt oparbejdede goodwill, bliver ikke aktiveret og er derfor ikke med i regnskabet ifølge 

reglerne i IAS 38. 

 

På grund af ovenstående er det meget vanskeligt og besværligt endda for specialister i IFRS 3 at forstå 

behandlingen af de immaterielle aktiver, herunder goodwill.
124

 

 

9.2 Aktivering af goodwill 

En del af diskussionen om behandlingen af goodwill handler om hvorvidt det er rigtigt at betragte goodwill som 

et aktiv eller ej. For at kunne aktivere goodwill i balancen skal den opfylde de betingelser der kræves for at 

kunne betragtes som et aktiv. Det er ikke af betydning om goodwillen er afskrevet på et fastsat antal år eller om 

der skal laves en nedskrivningstest hvert år for goodwillen skal aktiveres ifølge alle regnskabsregler. Således 

skal goodwill aktiveres ifølge både ÅRL, ÀRSL, IFRS og GAAP. 

9.2.1 Er goodwill et aktiv? 

I IASB‟s begrebsramme er et aktiv defineret som en ressource som virksomheden kontrollerer som følge af en 

event der skaber mulig profit/avance for virksomheden i fremtiden. Endvidere skal aktivet, hvis det opfylder de 

omtalte betingelser, føres i regnskabet hvis det er sandsynligt at økonomisk avance følger den pågældende 

enhed, og hvis enheden har en nettopris der kan måles pålideligt. 

 

Hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt, kan erhvervet goodwill betegnes som et aktiv hvis det kan uddeles på 

andre aktiver eller CGU‟er. Derimod er internt forarbejdet goodwill ikke betegnet som et aktiv fordi det ikke 

opfylder betingelserne idet kostprisen ikke kan måles pålideligt.
125

 

 

Nogle synes at IASB‟s begrebsramme og FASB‟s tilsvarende definition af et aktiv er alt for bred og åben. Gore 

og Zimmerman mener at den nuværende definition virker på samme måde som matchingprincippet hvor 

                                                      

124 IFRS 3: The First Year. The FTSE 100„s reporting of acquired intangible assets 
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indtægter skal matches med udgifter selvom de pågældende udgifter ikke afspejler en egentlig økonomisk 

ressource.
126

  

 

I Scuetzes artikel fra 2001 kritiseres FASB‟s definition (som er tilsvarende IASB‟s definition) af et aktiv da han 

synes at definitionen er for kompliceret, subjektiv og åben, hvilket tilsammen gør at definitionen er ubrugelig. 

Han hævder ligeledes at de fleste revisorer han kender, ikke forstår definitionen. I artiklen anbefaler han at 

aktiver skal defineres med støtte til hvor likvide de er, hvis de overhovedet er likvide idet goodwill ikke kan 

identificeres fra andre aktiver eller CGU‟er og således sælges særskilt. Goodwill er derfor ikke likvid og burde 

derfor ikke betegnes som et aktiv.
127

  

 

Den grund der oftest bliver nævnt som årsagen til at virksomheder er klare til at betale overpris for en anden 

virksomhed, er synergieffekten (e. synergy). Synergieffekten kan indebære kostbekvemmeligheder, fælles 

distributionsveje og lavere kapitalomkostninger på grund af størrelse og risikospredning i driften.
128

 

 

Gore og Zimmermans artikel handler om de ovennævnte synergier hvor de spørger om det kan være normalt at 

aktivere reduktion af driftsomkostninger der muligvis sker i fremtiden på grund af stordriftsfordele; om det er 

normalt at aktivere forøgelse i salg der opstår i fremtiden grundet fælles distributionskanaler; eller om det er 

normalt at aktivere lavere kapitalomkostninger der fremkommer i fremtiden som følge af virksomhedens 

størrelsesfordele.  

 

De ovennævnte spørgsmål skal nøjagtigt overvejes, og de vækker flere relaterede spørgsmål om hvorvidt det er 

korrekt at definere goodwill som et aktiv. Endvidere hvorfor det overhovedet er tilbudt at vedligeholde goodwill 

mod at foretage en såkaldt årligt nedskrivningstest, som de nuværende internationale standarder kræver, i stedet 

for at goodwillen er afskrevet over et bestemt antal år.129
 

Selvom argumenterne for at goodwill ikke er et aktiv og burde udgiftsføres i driften, er stærke, hersker der tvivl 

om hvorvidt den behandling opfylder regnskabsaflægningens mål om at vise regnskabsbrugerne relevante og 

brugbare oplysninger der giver et retvisende billede af den finansielle stilling og årets resultat.  

                                                      

126 Gore og Zimmerman. (2010) Is Goodwill an Asset? 
127 Scuetzes artikel, (2001) What are Assets and Liabilities? Where is True North?s. 12 
128 Gore og Zimmerman, (2010) Is Goodwill an Asset? 
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Det var især den ovennævnte tvivl der påvirkede beslutningen om forbrydelsen af førelse af goodwill over 

egenkapitalen med begrundelsen af at det ikke var muligt at se den erhvervede goodwill og vurdere dennes 

indflydelse på driften.
130

 

 

9.3 Kritik af nedskrivningstest af goodwill 

De argumenter som FASB brugte for at optage nedskrivningstesten af goodwill i stedet for afskrivninger, var at 

det gav bedre regnskaber fordi årsregnskabet hos virksomheder der køber goodwill, afspejler de aktiver på en 

bedre måde. Således får det regnskabsbrugerne til bedre at forstå de foretagne investeringer der giver goodwillen 

og deres fremtidige præstation.  

 

Dog erkender IASB at goodwillen der eksisterer på grund af virksomhedsopkøb, er et aktiv der burde miste sin 

værdi i forhold til dennes brug, men rigtigt nok sker det tit at goodwillen bliver erstattet af virksomhedens internt 

oparbejdede goodwill således at den ikke værdiforringes. 

 

Kritikken af nedskrivningstesten som den er i dag, er for det første aktiveringen af den internt oparbejdede 

goodwill. Som det tidligere er blevet nævnt, menes der at hvis goodwillen ikke afskrives, udskifter 

virksomhederne den købte goodwill med den internt oparbejdede goodwill der ikke må aktiveres som den købte 

goodwill.  

 

Således kan nedskrivningstesten vise at den købte goodwill ikke er værdiforringet, selvom den faktisk er 

værdiforringet, men er blevet udskiftet med internt oparbejdet goodwill som så skjuler forringelsen. 

Virksomhedernes problemer er derfor at de skal kunne skelne mellem goodwillen, der er forekommet på grund 

af køb, og den internt oparbejdede goodwill.  

 

Det er vigtigt for ifølge IAS 38 er det ulovligt at aktivere goodwill der er internt oparbejdet. Hvis der bliver  

aktiveret internt oparbejdet goodwill, bliver goodwillen overvurderet i virksomhedens regnskab. 

 

For det andet er det klart at afskrivninger og nedskrivninger påvirker virksomheders overskud negativt. 

Nedskrivningstesten giver virksomheder flere muligheder for at påvirke testens resultat end når der foretages 

systematiske afskrivninger.  
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Risikoen er at virksomheder undgår at indrømme værdiforringelse fordi det påvirker årets resultat og dermed 

nøgletallet, P/E-værdien, som mange investorer anvender.  

Endvidere kan fluktueringerne være flere og større hvis der afskrives lidt eller slet ikke noget i et par år. Hvis 

eller når der kommer en lavkonjunktur, eller det går dårligt for virksomheden, risikerer virksomheden at skulle 

afskrive større beløb på én gang som påvirker virksomhedens resultat enormt og hvor der muligvis ovenikøbet er 

fald i resultatet på grund af selve lavkonjunkturen. En systematisk afskrivning kan således jævne 

fluktueringerne. 

 

For det tredje er udførelsen af nedskrivningstesten kompliceret og kan endda være upålidelig. Det er svært at 

skønne den fremtidige pengestrøm, specielt i hightech-virksomheder. På grund af nedskrivningstestens høje grad 

af komplikationer kræver IAS 36 mange noteoplysninger der skal gøre det nemmere for regnskabsbrugere at 

forstå hvilke forudsætninger virksomhederne bruger for at opnå deres resultater.  

 

For det fjerde koster det meget at lave en nedskrivningstest. Gevinsten fra den foretagne nedskrivningstest er 

ofte begrænset på grund af testens upålidelighed. For mindre virksomheder kan nedskrivningstestens bekostning 

således være højere end gevinsten. 

 

For det femte er der en del subjektivitet forbundet med nedskrivningstesten. En større del af virksomheders 

vurderinger om hvorvidt deres goodwill er værdiforringet, kommer altid til at være påvirket af subjektive 

vurderinger. Det er nemlig svært at vurdere goodwillens værdi fordi den ikke sælges alene, og der er ikke et 

aktivt marked for goodwill. 

 

For det sjette skabes der uoverensstemmelse mellem den regnskabsmæssige behandling på goodwill og de øvrige 

immaterielle aktiver hvis nedskrivningstesten kun bruges til goodwillen.  

Fordi goodwillen ikke er afskrevet, men der laves nedskrivningstests hvert år, er de øvrige immaterielle aktiver 

systematisk afskrivende, og der skal kun laves nedskrivningstest hvis der er indikationer på værdiforringelse.
131
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9.3.1 Er der andre muligheder? 

I forhold til KPMG‟s rapport Who cares about goodwill impairment, der blandt andet indeholder en 

sammenfatning af holdninger fra diverse interesser til den regnskabsmæssige behandling af goodwill, 

fremkommer forskellige ideer om behandlingen af goodwill i virksomheders regnskaber. 

 

Overraskende nok var den lineære afskrivning den måde de fleste var tilhængere af at tage i brug igen. Grunden 

til denne holdning var især at det ville gøre den regnskabsmæssige behandling af goodwill noget nemmere og 

mere enkel. Endvidere ville det også forøge forsigtigheden og minimere ledelsens partiskhed i deres skøn om 

fremtidige begivenheder.  

En anden mulighed var at ophæve kravet om årlig nedskrivningstest af goodwill, men i stedet indsætte 

definerede retningslinjer omkring hvornår der er behov for at foretage nedskrivningstests for at vurdere om 

goodwillen er værdiforringet. Dette ville formindske brugen for nedskrivningstesterne når det går godt for 

virksomheden, men ændrer ikke fremgangsmåden af selve testen. 

En anden mulighed der ikke var særligt populær, var straks at afskrive goodwillen fordi goodwillen ikke burde 

aktiveres i første omgang. Dette ville gøre det nemmere at sammenligne virksomheder, og arbejdet omkring 

regnskabet ville blive meget mindre og nemmere. Endvidere er en af mulighederne ikke at ændre på det 

nuværende system. 

 

Ud fra rapporten skulle FASB være i gang med at undersøge om nogen af ideerne var mulige hvis de skulle 

ændre fremgangsmåden på den regnskabsmæssige behandling af goodwill i fremtiden i den offentlige sektor. 

Der er dog ingen tidsbegrænsning på opgaven, og således vides det ikke hvornår eller om dette bliver aktuelt. 

 

 

 

 

9.4 Delkonklusion 

I 2005 kom der krav om at børsnoterede virksomheder i EU og EØS skulle bruge IFRS, og således skulle en del 

danske og islandske virksomheder begynde at bruge de internationale regnskabsstandarder.  

 

Virksomhederne skulle også bruge IASB-begrebsrammens vejledning til at lave deres årsrapporter på den bedste 

mulige måde med regnskabsbrugerne for øje. Goodwill defineres som noget positivt for den der har optjent den. 
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Goodwill er et aktiv der skal give fremtidige fordele, men den kan ikke identificeres eller adskilles fra andre 

aktiver og forekommer kun ved virksomhedsovertagelse.  

 

Goodwill kan dannes på tre forskellige måder i regnskabet. Den kan dannes ved årsrapporten ved 

virksomhedsovertagelse, i koncernregnskabet eller ved køb af aktier. Det er dog kun erhvervet goodwill der kan 

indregnes.  

 

Behandlingen af goodwill har ændret sig meget igennem tiden. Den har været straksafskrevet over egenkapitalen 

som så blev ændret til at goodwillen skulle aktiveres og afskrives over resultatopgørelsen. Den blev så ændret 

igen til den metode der bruges i dag, så goodwillen skal stadigvæk aktiveres, men der skal foretages årlige 

nedskrivningstests i stedet for afskrivninger.  

Her er alle dog ikke enige om hvilken metode der er bedst, og der kommer nok aldrig til at blive enighed herom. 

 

IFRS 3 omhandler virksomhedssammenslutninger og i den forbindelse hvordan goodwill opgøres og måles for 

første gang. Overtagelsesmetoden skal bruges ved virksomhedssammenslutninger til at opgøre goodwillen. IAS 

38 omhandler den efterfølgende indregning af goodwillen.  

 

Standarden adskiller goodwillen fra de øvrige immaterielle aktiver idet goodwillen skal igennem 

nedskrivningstest, mens de øvrige immaterielle aktiver skal afskrives igennem deres levetid. Endvidere gør 

standarden forskel mellem internt oparbejdet goodwill og erhvervet goodwill. 

 

Det er vigtigt fordi kun købt goodwill kan aktiveres. IAS 36 handler om nedskrivninger af goodwill, herunder 

hvornår der er indikationer på værdiforringelse og hvornår goodwillen skal testes.  

 

Ifølge standarden skal goodwill nedskrives hvis genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. Standarden indeholder vejledning om hvordan genindvindingsværdien findes, herunder kapitalværdien 

der oftest bruges.  

Selvom de internationale standarder for det meste er udmærket, er intet så godt at det ikke kan kritiseres.  

De internationale regnskabsstandarder bliver kritiseret for at være for komplicerede. Før kunne kostprisen bruges 

for de fleste tal, men nu skal der laves nogle komplicerede udregninger for at vise den forventede værdi på et 

bestemt tidspunkt. Det er endvidere meget subjektive skøn som ledelsen skal foretage ifølge standarden. 

Samtidig kritiseres det forhold at der ikke er overensstemmelse mellem behandlingen af goodwill og andre 

immaterielle aktiver, herunder at nogle afskrives og andre skal igennem en nedskrivningstest.  
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10. Den finansielle krise 

Subprime-krisen som nogle kalder den, startede i USA i 2007. Årsagerne til den skal først og fremmest findes i 

den internationale banksektor. Den startede som den værste finansielle krise siden den store depression i 

1930‟erne, men udviklede sig senere til en økonomisk krise med stagnerende økonomisk udvikling.
132

 Den 15. 

september 2008 blev Lehman Brothers erklæret konkurs, og i den forbindelse blev usikkerhederne på markedet 

forstærket hvilket resulterede i fastfrosne pengemarkeder i international forstand. Adgangen til likvider blev 

markant forværret for alle lande i den vestlige verden.
133

 

Den finansielle krise ramte både Danmark og Island for alvor i 2008. Heldigvis for Danmark blev de ikke så 

hårdt ramt som Island. Dette skyldes bl.a. at man i Danmark havde bedre tilsyn og erfaring med den finansielle 

sektor. 

 

10.1 Island 

Den finansielle krise blev aktuel i Island den 6. oktober 2008 da daværende premierminister Geirs H. Haarde i en 

ekstraordinær TV-udsendelse bad ”Gud om at bevare Island”. Islandske Althingi igangsatte den såkaldte nødslov 

der gav finanstilsynet i Island mere magt for at kunne overtage private virksomheder. I kølvandet overtog 

finanstilsynet de tre største banker: Landsbanki, Glitnir og Kaupþing.
134

  

Dette burde dog ikke have kommet som en overraskelse fordi flere islandske og udenlandske specialister havde 

advaret myndighederne i Island om økonomien i landet før krisen. I 2006 udgav Danske Bank rapporten 

”Iceland: Geyser Crisis”. Heri blev det påpeget at der var meget ubalance i det islandske økonomisystem, f.eks. 

et statsunderskud på 20% af nationalproduktionen, landet var alt for forgældet, og der var ikke andre steder i 

verden taget så mange risikofyldte investeringer.
135

  

 

10.1.1 Hvorfor kollapsede det hele? 

Kendetegnet ved det islandske banksystem er indblandingen af politik. Politikere sad ofte i bestyrelsen og var 

med til at tage beslutninger om lån som altså blev givet på baggrund af politiske forbindelser. Hver af de større 

banker havde forbindelse med et politisk parti, og det samme kan siges om nationalbanken. I nationalbanken sad 

                                                      

132 Dansk Bankvæsen, s. 66-67 
133 Finanskrisen http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/historie/Sider/2008---Finanskrise-og-sikring-af-finansiel-

stabilitet.aspx) 
134 Ræda Althingi  https://www.forsaetisraduneyti.is/radherra/raedurghh/nr/3034) 
135 Marts 2006 ”danske bank - geyser crises” https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2006/Danske%20Bank%20-

%20Geyser%20Crises%20(Mars%202006).pdf) 

http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/historie/Sider/2008---Finanskrise-og-sikring-af-finansiel-stabilitet.aspx)
http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/historie/Sider/2008---Finanskrise-og-sikring-af-finansiel-stabilitet.aspx)
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tre bankdirektører, en fra hver af de større partier i landet. Det fratager nationalbanken troværdighed når der ikke 

er de nødvendige kompetencer tilstede i banken.
136

 

Da bankerne blev privatiserede, endte de i hånden på nogle mænd der ingen erfaring havde med bankdrift. De 

brugte bankerne til deres eget gode, især i de tider hvor der var masser af likvider tilgængelige. I den forbindelse 

blev det islandske banksystem så stort at staten aldrig ville have kunnet hjælpe med likvider eller egenkapital. 

Banksystemet var blevet ni gange større end det nationale økonomisystem i sin helhed.
137

 

Bankerne lånte høje beløber til skuffeselskaber med det for øje at købe aktier i selve bankerne hvor aktierne var 

de eneste sikkerhed for lånet. Det var især brugt for at få aktiepriserne op. Men på grund af indbyrdes relationer 

og for meget gældsætning blev banksystemets fundament ustabilt og smuldrede hurtigt da den finansielle krise 

for alvor ramte og likviditet ikke var tilgængelig.
138

 

Finanstilsynet og nationalbanken pegede på hinanden, og ingen ville tage ansvar. Det er dog klart at de godt 

vidste hvad der var skete, men alligevel gjorte de intet.
139

 

Nationalbanken og finanstilsynet svigtede i deres kontrol med den finansielle sektor. Det var ganske almindeligt 

at de der burde være under tilsynets kontrol, fik dem over på deres side. Et eksempel er da selve finanstilsynet 

deltog i markedsføringen af Icesave i Holland kun et par måneder før nedbruddet hvor det burde være klart at 

Landsbanki var i alvorlige problemer.
140

  

Lånefinansierede overtagelser blev populære blandt risikovillige investorer der fik deres aktiver til at vokse 

hurtigt, især deres goodwill, men de sad til gengæld på en stor gæld.
141

 

 

10.1.2 Konsekvenser 

Den 29. september 2008 meddelte regeringen at den islandske stat havde købt 75% af aktierne i Glitni, som på 

det tidspunkt var den tredjestørste bank i Island. Regeringen forventede nok at hvis staten ejede banken, ville den 

få bedre ratings, men det modsatte skete, og statens rating blev væsentlig forværret. Staten havde indtil videre 

altid nægtet at de islandske banker havde problemer, så da de nationaliserede Glitnir, stoppede alle med at stole 

på den finansielle sektor i Island. Da Glitnir blev nationaliseret, lukkede England således for alle lånemuligheder 

til de andre banker i Island.
142

 Endvidere brugte England en såkaldt ”terroristlov” til at fryse alle Landsbankens 

aktiver i deres filial i England. 

                                                      

136 Hagkerfi bidur skipbrot, s. 3 
137 Hagkerfi bidur skipbrot, s. 1 
138 Hagkerfi bidur skipbrot, s. 8 
139 Hagkerfi bidur skipbrot, s. 13 
140 Hagkerfi bidur skipbrot, s. 8   
141 Hagkerfi bidur skipbrot, s. 11 
142 Hagkerfi bidur skipbrot, s. 13 
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 I den forbindelse lukkede andre lande for både kredit og betalingsformidlingen til og fra Island, og således 

kunne der ikke sendes penge til og fra landet. Det førte til at valutamarkedet i Island kollapsede. Regeringen 

fortalte ikke folket i landet hvor alvorlig situationen var, og derfor kom det som et chok da folk i udlandet ikke 

kunne bruge deres kreditkort, og da virksomheder ikke kunne betale deres leverandører selvom de havde 

midlerne.
143

  

 

Mange virksomheder og personer gik konkurs, og mange mistede deres job. Omkring 33-60% af alle 

virksomheder i Island gik teknisk set konkurs. Gælden voksede hurtigt hos staten i takt med at skatteindtægterne 

faldt. Staten der var nærmest gældfri før krisen, blev seriøst forgældet. Statskonkurs kunne være blevet til 

realitet.
144

 

 

10.2 Danmark 

Banksektoren i Danmark gik ind i krisen med en svagere polstring end de havde i de forrige kriser grundet de 

daværende nye kapitaldækningsregler og regnskabsmæssig værdiansættelse af lån. Bankkrisen viste endvidere at 

disse modeller ikke var brugbare når der var tale om hurtigt ændrede økonomiske forhold. Endvidere blev 

forsigtighedsprincippet afløst af neutralitetsprincippet i forhold til værdiansættelse af udlån.  

 

Således måtte tab først nedskrives i regnskabsmæssig forstand når det var uundgåeligt. Der blev derfor 

nedskrevet for lidt og for sent, og således gik pengeinstitutter ind i krisen med for få nedskrivninger.145 Allerede i 

starten af 2008 kollapsede Bank Trelleborg som den første, og den blev overtaget af Sydbank. I samme år 

kollapsede yderligere Roskilde Bank som var den ottendestørste bank i Danmark. Hele verden holdte øje med 

Roskilde Banks fald fordi den havde modtaget udenlandsk finansiering.146 De danske banker var som andre 

europæiske banker ramt af manglen af likviditet, og det danske marked kunne ikke uden hjælp få likviditeten til 

at flyde. Den dårlige omtale som den danske banksektor fik efter Roskilde Banks kollaps, kunne ikke afhjælpes i 

forhold til likviditetssituationen der senere resulterede i statsindgreb.147 
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10.2.1 Den danske løsning 

10.2.1.1 Bankpakke I 2008 

I begyndelsen af oktober 2008 indgik regeringen en aftale med flertallet af Folketingets politiske partier for at 

sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen indebar bl.a. at staten sammen med den finansielle sektor 

ubetinget og uden grænser garanterede at alle indskydere og andre simple kreditorer i en periode på to år, frem til 

30. september 2010, fik fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter. For at være del af ordningen 

skulle den pågældende dog være medlem af Det private Beredskab. Det var endvidere et krav at bankerne skulle 

betale op til 35 mia. kr. som sikkerhedspræmie for den statslige garanti. Samtidigt blev der etableret et statsligt 

selskab, Finansiel Stabilitet, der tog sig af nødlidende pengeinstitutter. Dette fik pengemarkedet til at falde til ro i 

et stykke tid.
148

 

 

10.2.1.2 Bankpakke II 2009 

I februar 2009 vedtog Folketinget en lov om statslige kapitalindskud i kreditinstitutter. Formålet var at re-

kapitalisere danske penge- og realkreditinstitutter gennem statslige kapitalindskud for at undgå at den finansielle 

krise skulle udvikle sig til en egentlig kreditklemme hvor sunde, veldrevne og kreditværdige husholdninger og 

virksomheder ikke kunne få kredit. Kun veldrevne banker med et solvenskrav på 8% kunne ansøge om 

kapitalindskud. Der blev udsted i alt 46 mia. kr. til 43 institutter. Kapitalindskuddet blev endvidere indskudt som 

en hybrid kernekapital.
149

 Kapitalindskuddet er et grundlæggende lån der skal tilbagebetales og forrentes.
150

 

 

 

 

10.2.1.3 Bankpakke III 2010 

Samtidig med udløbet af den generelle statsgaranti fra Bankpakke I blev der i slutningen af september 2010 

ligeledes gennemført en ny afviklingsordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter. Med ordningen 

videreføres Finansiel Stabilitets mulighed for at overtage og afvikle et nødlidende pengeinstitut. Denne ordning 

adskiller sig væsentligt fra den tidligere garantiordning, især fordi nu kunne indskydere og andre kreditorer lide 

tab hvis deres tilgodehavender oversteg Garantifondens maksimale dækning.
151
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Ordningen var dog positiv for kunderne idet kunderne i et nødlidende pengeinstitut ikke med kort varsel skulle 

finde en ny bankforbindelse eller få lukket deres lån eller betalingskort.
152

  

 

Amagerbanken blev afviklet efter disse regler for øjnene af hele verden der fulgte med udviklingen, især på 

grund af muligheden for tab for kreditorer og indskydere som så viste sig at blive virkeligheden. Det havde støre 

konsekvenser for Danmark fordi danske pengeinstitutter blev belønnet med skærpede vilkår for funding på 

internationale kapitalmarkeder, og internationale ratingbureauer nedgraderede en række danske 

pengeinstitutter.
153

  

 

10.2.1.4 Bankpakke IV 2011 

Det stod klart i løbet af 2011 at mange små og mellemstore pengeinstitutter havde høj risiko for at få likviditets- 

og solvensproblemer i 2013 fordi de statslige garantier snart skulle udløbe, og så skulle der foretages 

refinansiering af pengeinstituttet. Derfor blev der i august aftalt en række konsolideringsinitiativer af den 

finansielle sektor for at genvinde den tabte tiltro fra det internationale marked.
154

 Endvidere blev den 

eksisterende medgiftsordning ændret, der blev skabt et incitament for sunde, veldrevne pengeinstitutter til at 

overtage institutter i nød. Den nye medgiftsordning indebar statens mulighed for igennem Finansiel Stabilitet og 

Indskydergarantifonden at bidrage økonomisk til det overtagende institut, dog maksimalt svarende til det 

alternative tab for staten og Indskydergarantifonden som de alligevel ville komme til at betale ved afvikling efter 

afviklingsordningen i Bankpakke III. Således konverteredes forventet tab til en medgift.
155

 

 

For at understøtte konsolideringen kunne pengeinstitutter ansøge om statsgaranti for fusion. Forudsætningen for 

dette var at mindst en af de fusionerede institutter var under skærpet tilsyn. Dette blev gjort for at reducere 

risikoen for at flere pengeinstitutter i nød skulle afvikles efter afviklingsmodellen i Bankpakke III.
156

 

 

10.2.1.5 Bankpakke V 2012 

I begyndelsen af 2012 var der nogle faktorer der viste, at det ville være svært for de mindre virksomheder at 

opnå finansiering, og endvidere ville det være et længevarende problem. Især fordi det stadigvæk var svært at 

opnå finansiering på grund af den stramme finansieringssituation, var der brug for at styrke indsatsen for at yde 
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hjælpe til de små og mellemstore virksomheder, herunder især landbruget. Tanken bag var at få fokusset væk fra 

afviklingen og over mod muligheden for udvikling. Således blev der den 2. marts 2012 lavet aftale om 

forskellige initiativer til at afhjælpe de små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, den såkaldte 

udviklingspakke. Derudover blev der åbnet for muligheden for opsplitningen af FIH, og Landbrugets 

Finansieringsbank blev etableret for at støtte dansk landbrug.
157

 

10.2.1.6 Konsekvenser 

Efter finanskrisen ophørte fire af landets 15 største pengeinstitutter som selvstændige virksomheder, og som det 

er ovenfor beskrevet, har der været omfattende offentlige indgreb i form af de fem bankpakker der skulle støtte 

den finansielle stabilitet i landet. I alt 62 pengeinstitutter ophørte fra året 2008 til august 2013.
158

 

For at gøre ondt værre bristede en mindre boligboble i Danmark i takt med krisen der skyldtes mængden af 

afdragsfrie lån der havde fået antallet af bolighandler til at eksplodere, og det samme kunne siges om 

boligpriserne. 

Det fik de danske boliger til at falde drastisk i værdi, og værdier for milliarder blev til ingenting. Det betød at 

mange endte med at skylde meget mere end deres boliger var værd. Mange normale mennesker var ud af det blå 

blevet teknisk insolvente. 

Endvidere fik krisen aktiekurserne til at falde til bunds, samtidig med at forbrugerne holdt på deres penge. 

Således minimeredes forbruget i samfundet der gjorde det enormt svært for virksomhederne og samfundet som 

helhed.
159

 

 

Det har vist sig at adskillige pengeinstitutter der ikke overlevede krisen, adskilte sig fra de andre i branchen på 

mange måder. Det kan således konkluderes at det især var på grund af overdreven udlånsvækst med 

utilstrækkelige sikkerheder, mange enorme engagementer, for ambitiøse ledelser samt ledelsessvigt, der kan 

tilskrives mangel på erfaring og overdreven risikoappetit, der forårsagede kollapset af det islandske banksystem 

og de danske banker der blev overtaget af Finansiel Stabilitet.
160
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11. Den nationale regnskabsregulering 

Både den danske årsregnskabslov (ÅRL) og den islandske lög um ársreikninga (ÁRSL) bliver gennemgået i 

dette kapitel. Der har været omfattende ændringer af både ÅRL og ÁRSL, og således bliver ændringerne 

gennemgået og derefter bliver der foretaget en sammenligning af lovene. Dog bliver kun de ændringer der 

omhandler goodwill, gennemgået. Det vurderes at være vigtigt at undersøge ændringerne af den 

regnskabsmæssige behandling af goodwill fordi de er farvet af landenes oplevelse af goodwillen i krisetiden. 

 

Folketinget vedtog den 21. maj 2015 den største ændring siden 2001 af årsregnskabsloven idet der blev foretaget 

over 150 ændringer.
161

 

Baggrunden for de større ændringer i den nye årsregnskabslov er blandt andet det nye regnskabsdirektiv og 

dennes lempelsesmuligheder samt muligheden for at tilpasse årsregnskabsloven til IFRS.
162

 

Den 16. juni 2016 vedtog Alþingi lov nr. 73 om ændringer af lög nr. 3/2006 om ársreikninga. 

Grunden var at Island er del af EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), og således var der krav 

om at Island skulle indføre det nye regnskabsdirektiv ligesom Danmark. Ændringerne i den islandske ÁRSL er 

ikke lige så omfattende som i ÅRL, og derfor fylder de mindre end de danske ændringer.
163

 

11.1 Metoder  

11.1.1 Overtagelsesmetoden som hovedreglen 

Fremgangsmåden ved overtagelsesmetoden er beskrevet i afsnittet om IFRS 3, virksomhedssammenslutninger – 

der henvises dertil. De ændringer der er foretaget ved overtagelsesmetoden ved de sidste ændringer af 

årsregnskabsloven, undersøges dog. 

Ifølge den danske ÅRL §121, stk. 1, og den islandske ÁRSL § 79 skal overtagelsesmetoden som hovedregel 

bruges ved virksomhedssammenslutninger. 

Indtil videre er overtagelsesmetoden og opgørelse af dagsværdi ikke et krav ifølge ÅRL og ÀRSL idet 

sammenlægningsmetoden stadigvæk bruges. 

 

11.1.2 Sammenlægningsmetoden – undtagelsen 

Sammenlægningsmetoden kan bruges som alternativ til overtagelsesmetoden i visse situationer. 

Overtagelsesmetoden forbliver dog stadig hovedreglen. Sammenlægningsmetoden kan bruges i koncerninterne 
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virksomhedsovertagelser, jf. ÅRL § 121, stk. 2, og ÁRSL § 78, stk. 2. Der er tale om koncerninterne 

virksomhedsovertagelser hvor der etableres koncernforhold mellem virksomheder der begge hører til under den 

samme interesses bestemmende indflydelse.  

 

Før kunne ligeværdige parter bruge sammenlægningsmetoden hvis de kunne opfylde nogle forudsætninger hertil 

jf. ÅRL §121, stk. 3. Ifølge ÁRSL § 78, stk. 3, er bestemmelsen dog stadig gældende i den islandske lovgivning. 

Forudsætningerne ifølge ÅRL §121, stk. 3, og ÀRSL § 78, stk. 3, er at modervirksomheden: 

 

 skal have samme dagsværdi som dattervirksomheden 

 besidde mindst 90% af stemmerettighederne og virksomhedskapitalen i den erhvervede virksomhed 

 skal kunne opnå besiddelse ud fra en ordning der indebærer at ingen virksomhedsdeltager kan opnå 

bestemmende indflydelse over moderselskabet: 

 Alle virksomhedsdeltagere skal have de samme rettigheder 

 Kontant vederlag må ikke overstige 10% af værdien af de modtagne kapitalandele. 

 

I Danmark har det været meget svært at opfylde betingelserne for at kunne bruge bestemmelsen i praksis. Det er 

især fordi koncernetableringen skal ske imellem ligeværdige parter. Derfor er bestemmelsen blevet fjernet, og 

sammenlægningsmetoden bliver herved begrænset til koncernetableringer hvor samme interessent har 

bestemmende kontrol på overtagelsestidspunktet.
164

 

 

Når sammenlægningsmetoden bruges, skal årsregnskabet aflægges for perioden hvor sammenlægningen rent 

faktisk er foretaget, samt at vise, som virksomhederne allerede sammenlagt havde været fra den tidligste periode 

der indgår i årsregnskabet. 

Sammenlægningen er baseret på regnskabsmæssige værdier (bogført værdi).  

Nettoaktiverne i den overtagne virksomhed skal opgøres til den regnskabsmæssige værdi, og dernæst fratrækkes 

købesummen. Forskellen skal enten tillægges eller fratrækkes egenkapitalen under posten overført 

overskud/underskud. 

Hvis regnskabspraksis er forskellig mellem parterne, skal disse udlignes og tilpasses til den regnskabspraksis 

som den erhvervede virksomhed bruger. 
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Omvurderingseffekten skal også indregnes på egenkapitalens frie reserver. Det er i modsætning til 

overtagelsesmetoden idet aktiver og forpligtelser ikke skal omvurderes til dagsværdi i den overtagne 

virksomhed, og der bliver ikke indregnet ny goodwill.
165

 

 

Virksomhedssammenslutninger anses for at være foretaget ved regnskabsårets begyndelse når 

sammenlægningsmetoden er brugt. Der skal endvidere så vidt muligt udarbejdes tilpasninger af 

sammenligningstal, herunder femårsoversigten med hoved- og nøgletal. Her adskiller sammenlægningsmetoden 

sig markant fra overtagelsesmetoden, især i henhold til tidspunktet for indregning idet indregning i forhold til 

overtagelsesmetoden skal foretages på den dag hvor modervirksomheden fik bestemmende indflydelse over 

dattervirksomheden.
166

  

 

11.1.3 Bogførte værdier-metoden 

Bogførte værdier-metoden er en helt ny metode der ligner sammenlægningsmetoden med nogle få forskelle. 

Denne nye metode er aktuel fordi regnskabsdirektivet ikke længere kræver at sammenlægningsmetoden skal 

bruges med tilbagevirkende kraft, og den giver muligheden for at den regnskabsmæssige virkning kan ske fra 

overtagelsestidspunktet, jf. ÅRL § 123, stk. 2. Fremover er det virksomhedens eget valg hvorvidt 

sammenlægningen skal følge reglerne om bogførte værdier-metoden, dvs. regnskabsmæssig virkning fra 

overtagelsestidspunktet uden tilpasning af sammenligningstal, eller sammenlægningsmetoden hvor den 

regnskabsmæssige virkning sker med tilbagevirkende kraft og tilpasning af sammenligningstal. Den metode der 

bliver valgt, skal bruges konsekvent og systematisk for alle virksomhedssammenslutninger. Den nye metode 

giver i praksis en lempelse ved koncerninterne fusioner og spaltninger idet de kan undlade at tilpasse 

sammenligningstal.
167

 

Selvom Island ligesom Danmark har vedtaget regnskabsdirektivet, har de ikke i loven indsat muligheden for at 

bruge bogførte værdier-metoden.  

 

11.2 Ændringerne i årsregnskabslovene 

Der er sket en lempelse af opskrivning af immaterielle anlægsaktiver, herunder goodwill, jf. ÅRL § 41 og ÀRSL 

§ 31. Før var det forbudt at opskrive immaterielle anlægsaktiver til dagsværdi. Bestemmelsen er således blevet 

ændret opskrivning af materielle anlægsaktiver til dagsværdi herefter er en mulighed. Det er dog et krav at 
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aktiverne skal handles på et aktivt marked for at kunne opskrives. Dagsværdien skal endvidere på et systematisk 

grundlag revurderes hvert år for samtlige immaterielle anlægsaktiver i den pågældende kategori. Hvis 

dagsværdien vurderes til at være lavere end kostprisen, skal der foretages nedskrivninger til den lavere værdi. 

Lempelserne er både i overensstemmelse med direktivet og IAS 38 ”Intangible assets”.
168

 

 

Der er sket en lempelse af reglerne om maksimumsgrænsen af afskrivningsperioden, jf. ÅRL § 43. Tidligere 

kunne goodwill maksimalt afskrives over 20 år. Denne maksimumgrænse er ophævet således at goodwillen 

herefter kan afskrives over en længere periode end 20 år. Det er kun muligt hvis det skønnes at brugstiden for 

goodwillen er længere end 20 år. 

Ifølge ÅRL § 43 skal der foretages systematiske afskrivninger af goodwillen igennem dennes forventede 

brugstid.
169

 Den forventede brugstid fastsættes som den periode hvor goodwillen skønnes at bibringe 

virksomheden økonomiske fordele.
170

 

Af loven fremgår at hvis brugstiden ikke kan skønnes pålidelig, skal afskrivningsperioden antages at være ti 

år.
171

 

 

Omvendt er der sket en stramning af maksimumsgrænsen for afskrivningsperioden i Island, jf. ÀRSL § 24. Før 

kunne goodwill afskrives over maksimalt 20 år, men nu er maksimumsgrænsen for afskrivninger nedsat til ti år. 

Derudover skal det i de tilfælde hvor virksomheder ikke er i stand til at skønne over brugstiden for goodwill, 

antages at brugstiden udgør ti år. Der skal så i noterne gives informationer om hvorfor det har været vanskeligt at 

vurdere brugstiden. Endvidere skal der altid gives en fyldestgørende begrundelse for samt oplysninger om 

hvorfor det skønnes at brugstiden for goodwillen er længere end fem år.
172

 

 

I ÅRL § 53, stk. 2, nr. 1, litra c, var der tidligere krav om afgivelse af forklaring hvis afskrivningsperioden for 

immaterielle anlægsaktiver oversteg fem år. Dette krav er ophævet for immaterielle anlægsaktiver. For 

immaterielle anlægsaktiver er der således generelt sket en lempelse, men til gengæld er der for goodwill sket en 

stramning idet der altid skal gives en forklaring på den anvendte afskrivningsperiode. Forklaring på den valgte 

afskrivningsperiode har særligt betydning hvis perioden er enten meget kort eller lang i sammenligning med 

andre virksomheder i den samme branche.
173
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Ifølge ÅRL § 42 og ÀRSL § 30 skal anlægsaktiver nedskrives til en lavere genindvindingsværdi hvis de ikke 

løbende reguleres til dagsværdi. Værdien af nedskrivningen kan normalt ikke bevares hvis grunden for 

nedskrivningen ikke længere er til stede. I de tilfælde sker der en tilbageførsel af nedskrivningen, men sådan er 

det ikke med goodwill. 

Før i tiden var det muligt at tilbageføre nedskrivninger af goodwill hvis de forhold der var grundlaget for 

nedskrivningen, var ændret. Nedskrivninger på goodwill kan derfor aldrig tilbageføres. 

Hvis omstændighederne for nedskrivningen senere ændrer sig, kan kun en del af de nedskrivninger, som er 

foretaget af andre aktiver end goodwill, tilbageføres. De nye regler medfører en stramning både i Danmark og 

Island der viser sig som en vedvarende reduktion i egenkapitalen hos virksomheder når der foretages 

nedskrivninger. Dette påvirker ikke kun de frie reserver i selve nedskrivningsåret, men ligeledes i de 

efterfølgende år.
174,175

 

11.2.1 Virksomhedssammenslutninger  

Der er to metoder der kan anvendes til at gennemføre en virksomhedssammenslutning, enten 

overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden, jf. ÅRL §§ 121-123 og ÁRSL §§ 78-80.  

Bestemmelserne har kun betydning for den regnskabsmæssige behandling i koncernregnskabet.  

 

Der kan opstå en virksomhedssammenslutning både ved koncernetablering (erhvervelse af en dattervirksomhed) 

og erhvervelse af en bestående virksomhed (aktivitetsoverdragelse). 

Som udgangspunkt gælder de samme regler om erhvervelse af dattervirksomhed (koncernetablering) og 

bestående virksomhed (aktivitetsoverdragelse). 

Når en dattervirksomhed er erhvervet, er værdien af både de erhvervede aktiver og forpligtelser indregnet i 

årsregnskabet som en del af kapitalandelen i dattervirksomheden, men når der sker en aktivitetsoverdragelse, 

skal både aktiver og forpligtelser indregnes separat i årsregnskabet hos den erhvervede virksomhed.
176

 

 

11.2.1.1 Ved nystiftelse 

Hvis der er stiftet en virksomhed i forbindelse med virksomhedssammenslutning, er der normalt krav om 

åbningsbalance, jf. ÅRL § 129, stk. 1, og ÀRSL § 86. Ifølge ÅRL § 19, stk. 2, skal overtagelses- eller 

sammenlægningsmetoden bruges til at måle aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen. Der kan vælges frit 

                                                      

174 Lov ændring http://fvb.is/images/A_nr_73_2016.pdf, s. 10 
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mellem de to metoder når en ny virksomhed er stiftet i forbindelse med virksomhedssammenslutingen. 

Sammenlægningsmetoden kan således vælges, uanset kravet om den samme interesses kontrol, jf. ÅRL § 121, 

som normalt er et krav ved overtagelse af virksomheder. Ifølge ÀRSL er det dog ikke muligt at vælge 

sammenlægningsmetoden, medmindre der sker nystiftelse i forbindelse med virksomhedssammenslutning 

mellem koncernforbundne eller ligeværdige parter, jf. ÀRSL § 78, stk. 2 og 3. 

Ydermere er det ligegyldigt hvilken metode der er valgt ved stiftelsen – det kan være fusion eller spaltning, jf. 

ÅRL § 130 og ÀRSL § 87. Ligeledes skal virksomheden holde sig til den samme metode der skal bruges for alle 

aktiver og forpligtelser konsekvent. Det er således ikke muligt at blande metoderne sammen og måle nogle 

aktiver til bogført værdi og andre til dagsværdi.
177

 

Normalt anses den nystiftede virksomhed som værende den overtagende virksomhed hvor der ved anvendelse af 

overtagelsesmetoden sker en omvurdering af dennes aktiver og forpligtelser til dagsværdi, som så indregnes i 

åbningsbalancen, jf. ÅRL § 129, stk. 3, og ÀRSL § 86, stk. 1. For yderligere oplysninger om fremgangsmåden 

ifølge overtagelsesmetoden ved virksomhedssammenslutning henvises til afsnittet ”Overtagelsesmetoden” under 

kapitel 6. 

 

For yderligere oplysninger om fremgangsmåden når sammenlægningsmetoden er brugt på åbningsbalancen ved 

virksomhedssammenslutning, henvises til afsnittet ”Sammenlægningsmetoden” i kapitel 11. 

 

11.2.1.2 Uden nystiftelse 

Ved overtagelse af en bestående virksomhed (aktivitet) uden nystiftelse skal enten overtagelses- eller 

sammenlægningsmetoden bruges for både koncernregnskabet samt årsregnskabet, jf. ÅRL § 36, stk. 2.  

Når virksomhedsovertagelse sker uden nystiftelse, er hovedreglen at overtagelsesmetoden skal bruges, jf. ÅRL § 

122 og ÀRSL § 78. Sammenlægningsmetoden kan dog bruges hvis der er tale om koncerninterne 

virksomhedsovertagelser, jf. ÅRL § 121, stk. 2, og ÀRSL § 78, stk. 2 og 3.  

 

Før ændringerne tog loven udgangspunkt i at den overtagende part i regnskabsmæssig forstand også er den 

juridisk erhvervende part. Fremover skal der tages udgangspunkt i de faktiske forhold fremfor de formelle, 

juridiske når det skal fastlægges hvem den overtagende part er, jf. ÅRL § 122, stk. 2. Det indebærer at den 

juridisk overtagende eller forsættende virksomhed ikke længere antages at være den regnskabsmæssigt 

                                                      

177 Guide til den nye årsregnskabslov, s. 65 



59 

 

overtagende virksomhed. Det betyder, at den opkøbte eller ophørende virksomhed godt kan være den 

overtagende virksomhed. Dette ville betegnes som en ”omvendt virksomhedsovertagelse”. 

Det sker typisk, hvor der sker betaling med udstedelse af kapitaldele.  

 

Før de nye ændringer i ÅRL ville fusion mellem en stor og lille virksomhed, hvor den lille virksomhed juridisk 

set skulle antages for at være den fortsættende part, føre til at den større virksomheds aktiver og forpligtelser 

skulle omvurderes til dagsværdi, og en eventuel goodwill skulle indregnes. Ud fra de givne forhold skulle 

realiteten ikke være således fordi kapitalejerne i den støre virksomhed normalt antages at kontrollere den 

fortsættende virksomhed efter fusionen. 

 

IFRS 3 kan bruges som fortolkningsbidrag til ÅRL som en vejledning i IFRS 3 om de forhold der kan indgå i 

vurderingen af hvem der er den overtagende virksomhed.
178

  

Der er ingen bestemmelse i ÀRSL der omhandler hvem som skal vurderes at være den overtagende part i en 

virksomhedssammenslutning hvis der er opstået tvivl om dette. 

 

11.3 Negativ goodwill 

Kun ændringer der er foretaget i forhold til ændringerne af ÅRL og ÁRSL af den negative goodwill, bliver 

gennemgået her. Der henvises til afsnittet om negativ goodwill under kapitel 11 for en bedre forklaring på den 

negative goodwill.  

Før de nye ændringer i årsregnskabsloven skulle den negative goodwill behandles som en 

periodeafgrænsningspost i koncernregnskabet, og således skulle den indtægtsføres i takt med realiseringen af de 

grundlæggende forhold som er forbundet med den negative goodwill, dog højst over 20 år.  

 

Der er således sket en lempelse idet den negative goodwill fremover skal indregnes som indtægt allerede på 

overtagelsestidspunktet i resultatopgørelsen, jf. ÅRL § 122, stk. 4. 

Ifølge ÁRSL § 79, stk. 3, skal negativ goodwill indtægtsføres over ti år. Før ændringerne skulle den 

indtægtsføres efter planer i begrundelsen for virksomhedsovertagelsen, dog højst over 20 år.
179
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12. De nationale selskabslove 

I kapitel 13 der handler om misbrug af goodwill, er der et afsnit der omhandler lånefinansierede overtagelser og 

omvendt fusion og tvivlen om hvorvidt goodwillen der dannes er købt eller internt oparbejdet goodwill. I denne 

forbindelse skal det gøres klart hvilken regulering gælder på området. Herunder bliver der gjort rede for reglerne 

om selvfinansiering i Danmark og Island. De love der bliver gennemgået, er selskabsloven og lög um hlutafélög. 

 

12.1 Forbuddet mod selvfinansiering 

12.1. 1 2. Selskabsdirektiv 

I 1982 blev det andet selskabsdirektiv 77/91/EØF (kapitaldirektivet) indført i dansk ret. I art. 23, stk. 1, blev 

forbuddet mod selvfinansiering direktivbundet.
180

 

 

I 2010 vedtog Island det andet selskabsdirektiv (kapitaldirektivet) (77/91/EØF).
181

 Direktivet blev optaget i 

EØS-aftalen. Beslutningen blev taget af EØS-komiteen nr. 37/2010 fra 12. marts 2010.
182

 

 

EU‟s andet selskabsdirektiv er et såkaldt minimumsdirektiv der således indeholder minimumskrav til reglerne 

for selvfinansiering for aktieselskaber. 

Det tidligere andet selskabsdirektiv (77/91/EØF) indeholdt et totalt forbud mod selvfinansiering. 

Der er sket en lempelse af forbuddet i forbindelse med ændringen af det andet selskabsdirektiv i 2006 

(2006/68/EF). Der kan således siges at være sket en liberalisering af den fællesskabsretlige retsstilling på 

området.
183

 

Ændringen af det andet selskabsdirektiv giver medlemslandene mulighed for at tillade selvfinansiering i en 

begrænset form. De enkelte medlemslande kan så selv bestemme hvordan de bruger denne nye mulighed.
184

 

12.2 Selskabsloven 

Ved vedtagelsen af den nye selskabslov skete også en implementering af EU‟s ajourførte kapitaldirektiv fra 

2006.
185

 

                                                      

180  http://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=206 
181 Direktivet hedder (77/91/EBE) i islandske kilder 
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Ved vedtagelsen af selskabsloven var det meddelt at det ville gavne det danske erhvervsliv at gøre brug af det 

andet selskabsdirektivs valgmulighed som gør selvfinansiering til en mulighed. Det tidligere direktivforbud har 

været vanskeligt at bruge især i forhold til finansiering af virksomhedsopkøb. Det forudsættes ikke at lempelsen 

af selvfinansieringsforbuddet vil give forøget risiko for kreditorer idet der kun kan bruges de såkaldte frie 

reserver til selvfinansieringen. De frie reserver kunne efter den gældende retstilstand udloddes som udbytte hvis 

generalforsamlingen beslutter det. Den økonomiske bistand må ikke overskride hvad der er acceptabelt når den 

økonomiske stilling er taget i betragtning i selskabet, moderselskabet samt koncernen som en konsekvens 

heraf.
186

 

Den nuværende selskabslovs § 206 om selvfinansiering er som følger: 

 

”Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for 

tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab, jf. dog stk. 2 og §§ 213 og 214, 

stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 3 og §§ 207-209 om generalforsamlingens godkendelse, krav til beslutningens 

forsvarlighed, det centrale ledelsesorgans redegørelse og sædvanlige markedsvilkår er opfyldt, kan et 

kapitalselskab dog direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med 

tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab. Stk. 3. Kapitalselskabets centrale 

ledelsesorgan skal sikre sig, at der foretages en kreditvurdering af den kreds, der modtager selskabets 

økonomiske bistand, jf. stk. 2.” 

 

I bestemmelsens stk. 1 bevares forbuddet mod selvfinansiering.
187

  

Ved opfyldelse af bestemte krav ændrer stk. 2 det tidligere absolutte forbud. I stk. 2 findes der en undtagelse på 

selvfinansieringsforbuddet. Hvis lånet overholder nogle betingelser, er det muligt for et selskab at yde 

selvfinansiering. For at et selskab kan afgive et lån der skal bruges til selvfinansiering, skal der opnås 

godkendelse på generalforsamlingen med et kvalificeret flertal før lånets afgivelse.
188

  

Derudover må lånet ikke være højere end selskabets frie reserver.
189

 

 

Ud fra bestemmelsen i stk. 3 skal det centrale ledelsesorgan sikre at der bliver lavet en individuel kreditvurdering 

af alle parter som er forbundet med den der opnår den økonomiske bistand. Formålet med kreditvurderingen er at 

påse at en given økonomisk bistand er foretaget på et økonomisk acceptabelt grundlag, hvad angår selskabets 
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egeninteresser og øvrige forpligtelser. Det centrale ledelsesorgan skal endvidere sende en skriftlig redegørelse 

om alle de pågældende forhold til Erhvervsstyrelsen. 

Som regel skal midlerne kun stilles til rådighed hvis en professionel långiver, såsom en bank eller et 

realkreditinstitut, forventes at være villig til at yde lån til vedkommende, og midlerne skal være på sædvanlige 

markedsvilkår. Det centrale ledelsesorgan har ansvaret for det ovenstående.
190

 

 

I Island gælder det modsatte: Der har ikke været vilje til at ophæve det totale forbud mod selvfinansiering som 

det er blevet gjort i Danmark. 

I den islandske selskabslov (lög um hlutafélög) § 104 er der både forbud mod afgivelse af lån til forbundne 

parter, de såkaldte aktionærlån samt selvfinansiering. Dog er såkaldte normale forretningslån lovlige. Loven har 

ikke fungeret optimalt idet der er ikke meget hjælp at finde i lovforslaget om hvad der menes med normale 

forretningslån og hvornår der er tale om afgivelse af et lån.
191

 

 

12.3 Delkonklusion 

Den nationale regnskabs- og selskabslovgivning er overraskende forskellig mellem Danmark og Island taget i 

betragtning at den islandske lovgivning bygger på den danske. Det overrasker endvidere hvor stor forskel der er i 

effektiviteten af de love. De danske love er mere grundige, og det ses tydeligt at det ligger meget arbejde bag 

hver eneste bestemmelse. Den islandske lovgivning er for længst forældet, og der har ikke været medhold fra 

Althingi til at ændre på den. 

 

Det ses tydeligt at den nye islandske årsregnskabslov prøver at stramme de bestemmelser der omhandler 

goodwill på grund af alle problemerne som opstod på grund af goodwillen i krisetiden.  

De fleste problemer var forbundet med at goodwillen kun blev større i virksomhedernes regnskaber, og således 

var det meget sjældent at der blev foretaget afskrivninger eller nedskrivninger.  

 

Således skal goodwillen nu afskrives over ti år eller mindre, og de foretagne nedskrivninger kan ikke 

tilbageføres senere hvis forholdene ændres. Der er omvendt sket lempelser i den nye danske 

årsregnskabslovgivning hvilket nok hænger sammen med at der ikke har været nogen problemer med goodwillen 
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i Danmark. Nu kan goodwillen afskrives over en længere periode end 20 år. Dog kan de foretagne 

nedskrivninger ikke tilbageføres senere. 

 

Der blev endvidere ændret i bestemmelsen, der omhandler sammenlægningsmetoden, idet ÅRL § 121, stk. 3, der 

omhandler ligeværdige parter, blev fjernet. Den gælder dog stadig i den islandske lovgivning. Det er også blevet 

muligt at bruge den såkaldte bogførte værdier-metode der ligner sammenlægningsmetoden, men ikke kræver 

sammenligningstal og kan foretages på selve overtagelsestidspunktet. Metoden gælder dog kun i den danske 

årsregnskabslov.  

 

Det blev også præciseret bedre hvem den overtagende part er, hvilket gør det klart at faktiske forhold gælder 

fremfor formelle, juridiske forhold. Således gælder bestemmelserne også omvendte 

virksomhedssammenslutninger, altså hvis den ophørende part også er den overtagende part.  

 

Den islandske lovgivning er ikke tydelig på dette område, og således er det ikke klart hvorvidt lovgivningen også 

gælder for omvendte virksomhedssammenslutninger. Det er især fordi den fortsættende virksomhed normalt 

betegnes som den overtagende virksomhed. Det er således ikke de faktiske forhold der gælder i den islandske 

årsregnskabslov.  

 

Den negative goodwill kan efter den nye årsregnskabslov indtægtsføres med det samme når virksomheder opnår 

favorable virksomhedsopkøb. Der er således sket en lempelse. Den negative goodwill skal indtægtsføres over ti 

år ifølge den nye islandske årsregnskabslov. 

 

Reglerne om selvfinansiering kan nærmest ikke være mere forskellige mellem Danmark og Island. 

Selvfinansiering er forbudt i Island, og der er således ikke mulighed for en lovlig selvfinansiering efter den 

islandske lovgivning. Selvfinansieringsforbuddet gælder lån til forbundne parter, herunder aktionærlån, 

sikkerhedsstilling og lån for køb af aktier i selve virksomheden. Dog betegnes normale handelslån ikke som 

selvfinansiering.  

 

Loven har ikke fungeret optimalt idet der har været tvivl om hvad der kan betegnes som et normalt handelslån og 

hvornår der er tale om afgivelse af et lån. Danmark har åbnet for muligheden for en lovlig selvfinansiering hvis 

nogle betingelser opfyldes. Således har de i Danmark fundet ud af at forbud ikke er vejen frem, men at det er 

bedre at have balance mellem kontrol og frihed i virksomhedernes regnskabspraksis. 



64 

 

13. Kan goodwill misbruges? 

Herunder bliver der gennemgået nogle måder goodwill kan misbruges på, og fejl der kan opstå ved behandlingen 

af den. Efter krisen i Island blev der lavet undersøgelser for at finde ud hvorfor Island blev så hårdt ramt af 

krisen, hvad der gik galt og hvordan vi kan lære af vores fejl. Undersøgelser har vist at en del af årsagen til at det 

gik så galt, var at der var opført for meget goodwill i virksomheders balance. Flere gange var goodwill en af de 

største aktiver, større end egenkapitalen. Grundet den store andel af goodwill blev især de såkaldte 

lånefinansierede overtagelser med en omvendt fusion i kølvandet populære. Endvidere er det et tegn på at 

virksomheder overvurderer goodwillen på bekostning af andre immaterielle aktiver.  

13.1 Overvurdering af goodwill på bekostning af andre immaterielle aktiver 

I de sidste par år har der været flere tilfælde hvor virksomheder som led i virksomhedssammenslutninger 

overvurderer deres goodwill på bekostning af andre immaterielle aktiver.  

 

Nogle tror at det er fordi immaterielle aktiver normalvis skal afskrives på årsbasis gennem deres levetid, for det 

påvirker virksomhedens resultat. Hvis virksomheder klassificerer/identificerer den største del af den købte 

virksomheds immaterielle aktiver såsom goodwill, er det muligt at undgå at afskrive aktiverne. På denne måde 

kan virksomheder forhøje deres resultat idet aktiverne bliver overvurderede. 

 

 Der er ligeledes nogle der vurderer aktiverne på en såkaldt opgangspris, den højeste mulige pris, som forventes 

at stige, men ikke falde, for at øge markedets tro på værdien af de underliggende aktier.
192

 

 

 

Undersøgelser foretaget af virksomheden Intangible Business viste at en stor del af købsprisen i 

virksomhedssammenslutninger, der følger de internationale regnskabsregler i IFRS 3, er klassificeret som 

goodwill ud fra de tre undersøgelser som virksomheden foretog i USA, Storbritannien (UK) og internationalt.  

Land Undersøgelse Goodwill Immaterielle 

aktiver 

Materiale 

aktiver 

eksklusiv 

forpligtelser 

UK FTSE 100 53% 30% 17% 
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USA S&P 100 48% 28% 24% 

Internationalt FT Global 500 47% 32% 21% 

Datakilde: Intangible business 2007, 2008, e.d. 

Som tabellen ovenfor viser, er goodwillen nærmest halvdelen af købsprisen ved virksomhedssammenslutninger i 

alle tre undersøgelser. Det giver anledning til at tro at immaterielle aktiver generelt er undervurderede i forhold 

til goodwill. Det kan diskuteres om det er baseret på manglende kendskab til prisvurderingen af immaterielle 

aktiver eller om det er gjort med hensigt på at undgå afskrivninger. Endvidere viste undersøgelserne at de noter 

som IFRS 3 kræver i forbindelse med behandlingen af goodwill i årsregnskabet, er mangelfulde eller 

ikkeeksisterende. Der var mangelfulde noter hos 53% af goodwillen hos de undersøgte virksomheder. Således er 

aktionærernes penge disponeret uden at indberette hvad de er blevet brugt til.
193

 

 

13.2 Lånefinansierede overtagelser og omvendt fusion 

I årene før krisen, da der var nok af likvider og det var nemt at få lån, var det meget populært både i Danmark og 

Island at foretage lånefinansierede overtagelser (e. Leveraged buyouts, LBO). Der er flere former og stadier der 

kan forekomme af lånefinansierede overtagelser, men kendetegnet ved dem er især hvordan de finansieres. 

Finansieringen tiltrækker også en del opmærksomhed da de resulterer i at den opkøbte virksomhed ender med at 

finansiere sin egen overtagelse. Den form af LBO der blev mest brugt i Island før krisen, var lånefinansierede 

overtagelser og omvendt fusion (e. Reverse leveraged buyouts, RLBO).  

I Danmark er det især kapitalfonde der foretager de lånefinansierede overtagelser, men i Island foretog især 

investorer lånefinansierede overtagelser, og bankerne gav lån til det hele. 

I Danmark blev der i årene 1991-2008 foretaget 192 lånefinansierede overtagelser af kapitalfonder, alene i 2007 

blev der foretaget hele 39 opkøb af danske virksomheder.
194

  

 

Det er især de store virksomhedsovertagelser af det danske telefonselskab TDC og facilitetsservicevirksomheden 

ISS, Københavns Lufthavn og Post Danmark som har tiltrukket sig opmærksomhed. Der er endvidere en tendens 

til at beløbene bliver større. I den forbindelse kan nævnes EQT og Goldman Sachs‟ overtagelse af ISS for 28 

mia. kr. og NTC‟s overtagelse af TDC for 76 mia. kr. Ikke alle var lige så begejstrede for overtagelsen. 

Aktionærerne i den overtagne virksomhed var selvfølgelig glade fordi de normalt stod til en stor gevinst på kort 

sigt, mens ejerne af ISS‟ og TDC‟s obligationer har oplevet et større kurstab efter overtagelsen.  

 

                                                      

193 Intangible business 2007, 2008, e.d.  
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66 

 

Hvis købstilbuddene på både ISS og Københavns Lufthavn undersøges, var der i begge tilfælde betalt merpris. 

Der var således i begge tilfælde en præmie på 31%. Det samme var på tale ved TDC hvor præmien var 39%.
195

 

Den betalte merpris sker for at få aktionærerne til at acceptere købstilbuddet hurtigst muligt, men merprisen 

bliver også til goodwill i regnskabet hos den overtagende part, i hvert fald hvis overtagelsesmetoden er anvendt.  

Derfor kan det ikke antages at merprisen i sin helhed sker på grund af goodwill. 

13.2.1 Hvad er omfattet af selvfinansieringsforbuddet? 

Erhvervsstyrelsen administrerer reglerne om selvfinansiering. Det sker ofte at styrelsen får præsenteret 

forestillinger med begæring om hjælp til vurdering af om en påtænkt forestilling er i harmoni med de gældende 

regler om selvfinansieringsforbuddet.
196

 

I forhold til Erhvervsstyrelsen administrerende praksis om hvad der er omfattet af forbuddet, er det tydeligt at 

fusion i kølvandet på en lånefinansieret overtagelse altid er omfattet af selvfinansieringsforbuddet og derfor ikke 

kan betegnes som lovlig selvfinansiering efter de danske regler.  

Efterfølgende dispositioner, der kun har til formål at flytte den gæld der har været optaget i forbindelse med 

overtagelsen af selve virksomheden, er ifølge styrelsen altid omfattet af selvfinansieringsforbuddet selvom 

fusionen sker efter selskabslovgivningens regler.
197

 

 

Begrundelsen for disse meget snævre rammer i fortolkningen ved fusion dannede formålet med forbuddet mod 

selvfinansiering, som er blevet nævnt ovenfor, nemlig at deltagelse i finansieringen af ens egen overtagelse ikke 

må være til skade for virksomhedens kreditorer og de øvrige interessenter. Ifølge Styrelsen ville en mindre 

restriktiv fortolkning i forbindelse med efterfølgende fusioner nærmest gøre selvfinansieringsforbuddet 

ubrugeligt.
198

 

 

For at fastslå hvorvidt en bestemt disposition er indbefattet af forbuddet, skal der foretages en konkret vurdering 

heraf. Det er vigtigt at der i høj grad etableres en formålsfortolkning ved selvfinansiering, specielt når det skal 

konstateres hvorvidt en bestemt disposition indeholder selvfinansieringselementer.
199

  

Lånefinansierede overtagelser uden efterfølgende fusion er ikke nødvendigvis indbefattet af 

finansieringsforbuddet, i hvert fald hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt efter selskabsloven.  

 

                                                      

195 http://www.sydbank.dk/inc/pdf/investering/2005-12/special6.pdf)  
196 Betænkning 1498, 2008, s.513 
197 Betænkning 1498, 2008, s. 514 
198 Betænkning 1498, 2008, s. 515 
199 http://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=206)  

http://www.sydbank.dk/inc/pdf/investering/2005-12/special6.pdf
http://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=206
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Endvidere er udbetaling af udbytte til nye kapitalejere i forbindelse med LBO som udgangspunkt ikke omfattet 

af selvfinansieringsforbuddet. Det er således ikke af betydning hvorvidt der er tale om et ordinært udbytte ud fra 

selskabets årsrapport eller ekstraordinært udbytte.  

 

De særlige regler om udbytte og lovlig kapitalafgang har forrang over for bestemmelserne der handler om 

selvfinansiering. På samme måde vil kapitalnedsættelse ikke være omfattet af selvfinansieringsforbuddet hvis 

selskabslovgivningens betingelser herfor er opfyldt. Det gælder tilsvarende for tilbagekøbsprogrammer af egne 

kapitalandele.
200

 

 

13.2.2 Kritisering af lånefinansierede overtagelser 

LBO og RLBO er meget kritiserede metoder for at overtage en virksomhed. Der er mange specialister der 

mener, at ved sådanne overtagelser bliver goodwillen opskrevet på en unormal måde. Der er ingen der kritiserer 

goodwill der forekommer når en virksomhed overtager en anden hvor begge virksomheder har igangværende 

drift. Men det bliver kritiseret når en virksomhed er stiftet kun for at overtage en anden virksomhed. 

Virksomheden har således ingen aktiver eller en egentlig drift, og derfor er det svært at se hvilken 

synergieffekter der fremkalder goodwillen.  

 

Der er også specialister der mener, at det er normalt at der forekommer goodwill ved LBO- og RLBO-

transaktioner, og at de internationale regnskabsstandarder kræver at goodwillen aktiveres hvis transaktionen sker 

på armslængdevilkår mellem uafhængige parter.
201

  

LBO og RLBO sker i praksis ved at en kapitalfond eller investor stifter en ny virksomhed, kun med den hensigt 

at overtage alle aktierne i en anden virksomhed.  

 

Der bliver optaget lån til at finansiere overtagelsen som senere bliver skubbet ned i den overtagne virksomhed. 

Når dette er gjort, kan risikoprofilen forandres så den skader den overtagne virksomhed samt dennes 

minoritetsaktionærer og kreditorer, hvilket modskrider den selskabsretlige tankegang.
202

 

 

                                                      

200 http://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=206)  
201 Aðalsteinn Hákonarson, (2009) Uppvakin vidskiptavild – víti til varnar s. 4 
202 Investopedia om “LBO” http://www.investopedia.com/terms/l/leveragedbuyout.asp  

http://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=206
http://www.investopedia.com/terms/l/leveragedbuyout.asp
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13.2.3 Hvordan udføres lånefinansierede overtagelser? 

Det undersøges nærmere hvordan RLBO-metoden udføres: En investor der har tænkt sig at erhverve virksomhed 

A, stifter i den forbindelse virksomhed B. Investoren finansierer ¼ af købsprisen selv, men får lån for de 

resterende ¾ hos en bank. Købsprisen for virksomhed A tilgår ikke virksomhed A eller B, men de forrige ejere. 

Efter overtagelsen er B så blevet modervirksomheden over A som er dattervirksomheden.  

 

Derefter fusionerer A og B hvor A er den fortsættende virksomhed. A er således den overtagende part i fusionen. 

Fordi virksomhed B ingen aktiver har, andet end virksomhed A, indskyder virksomhed B sin ejerandel i A til den 

fortsættende virksomhed A. Således ejer den fortsættende virksomhed A hele aktiekapitalen i sig selv, hvilket er 

ulovligt ifølge lög um hlutafélög 1995 nr. 2, §§ 55 og 127, pt.7, ”egne aktier”. Den fortsættende virksomhed A 

reagerer ved at udligne købsprisen på virksomhed A, med andre ord ejerdelen i sig selv idet den er ulovlig. 

Således føres købsprisen på kreditaktiver, og debet sættes på egenkapitalen idet debet og kredit skal være lige.  

 

Den fortsættende fusionerede virksomhed er blevet ligesom virksomhed A var før overtagelsen, men er nu mere 

forgældet og nærmest uden egenkapital. Det er umuligt at sælge virksomheden som den ser ud efter fusionen for 

hvem har lyst til at købe en forgældet virksomhed med ingen egenkapital?  

 

For at den fortsættende virksomhed A eventuelt bliver mere tiltrækkende på markedet, bliver goodwillen og 

egenkapitalen forhøjet med det samme beløb som ovenfor, altså A‟s købspris. Ofte Købsprisen for aktierne i A 

fratrukket den bogførte værdi af egenkapitalen i A udgør goodwillen. Normalvis bliver egenkapitalen forhøjet 

med det samme beløb.
203

 

 

13.2.4 Købt eller internt oparbejdet goodwill? 

Der har været diskussioner i Island om hvorvidt goodwillen i mange af de islandske virksomheder er købt eller 

internt oparbejdet. Årsagen til diskussionen er at kun den goodwill der er købt i forbindelse med 

virksomhedssammenslutning, kan aktiveres i virksomheders regnskab, mens den internt oparbejdede goodwill 

ikke kan aktiveres og således ikke fremkommer i virksomhedernes regnskab.  

 

                                                      

203 Aðalsteinn Hákonarson, (2009) Uppvakin vidskiptavild – víti til varnar s. 4- 5 
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De fleste af de islandske virksomheders goodwill er fremkommet på grund af RLBO som er interessant fordi 

denne metode er forbudt i Danmark. Fordi der er en vis grad af selvfinansiering forbundet med RLBO-metoden, 

er der mange der spørger hvem der egentlig har betalt for goodwillen?  

 

Aðalsteinn Hákonarson lavede en interessant undersøgelse af goodwillen hos 20 virksomheder der var på den 

islandske kauphöll i årene 2003-2007. Undersøgelsen viste at goodwillen hos disse virksomheder blev 15 gange 

større på de fem år, mens de øvrige aktiver blev ni gange større, og egenkapitalen blev 10 gange større.
204

 

Undersøgelsen viste endvidere, at goodwillen hos de 20 virksomheder i slutningen af 2007 for det meste var et 

resultat af en lånefinansieret overtagelser med omvendt fusion i kølvandet.
205,206

  

 

En anden undersøgelse Aðalsteinn Hákonarson også lavede for skattemyndighederne, viste at det ikke er normalt 

hvordan goodwillen er forhøjet i regnskaber hos islandske virksomheder da de samme virksomheder købes og 

sælges flere gange mellem de samme parter gennem hurtigt stigende priser.  

 

Således dannes der uægte priser i forbindelse med handlen. De uægte priser ender som aktiv i pågældende 

virksomheders årsregnskab på grund af de indbyrdes forbundne transaktioner. De skal fremhæves at der er rigtig 

mange virksomheder i Island som er internt forbundne, men det er svært at holde styr på de ekstremt komplekse 

ejerkredse. Derfor er den samme profit og egenkapital indregnet flere gange som indkomst og aktiv hos 

forskellige virksomheder.
207

 

 

I IAS 38 der handler om immaterielle aktiver, står det klart at internt oparbejdet goodwill, der eksisterer internt i 

virksomheden, men ikke dannes som en del af virksomhedssammenslutning, ikke må aktiveres i regnskabet. Det 

er således kun den købte goodwill, der er købt af en uafhængig køber, der kan aktiveres.  

 

Det er dog opfattelsen hos mange i Island at når der indgår både selvfinansieringselementer og omvendt fusion i 

en overtagelse af en virksomhed, er det ligesom virksomheden selv har købt sin egen goodwill. Dette sker fordi 

virksomheden finansierer sin overtagelse, men ender med også at få goodwillen der dannes ved købet af dem 

selv, og således er goodwillen ikke et nyt aktiv.  

 

                                                      

204 Aðalsteinn Hákonarson, (2008) Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni s. 11 
205 Aðalsteinn Hákonarson, (2008) Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni s. 12 
206 Se tabel i bilag 3 af de pågældende virksomheder 
207 Aðalsteinn Hákonarson, (2009) Uppvakin vidskiptavild – víti til varnar s. 5  
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Således er der mange der mener, at goodwillen må være internt oparbejdet og derfor ikke burde indregnes i 

regnskabet efter reglerne om IAS 38.
208

 Ellers ville alle virksomheder kunne købe sig selv til en meget højere 

pris, kun for at forhøje goodwillen og i den forbindelse deres aktiver. 

 

 Det er anderledes med LBO idet der ikke sker en fusion. Således forbliver goodwillen i den overtagende 

virksomhed, men fusioneres ikke tilbage til den overtagne virksomhed. I de tilfælde hvor goodwillen findes i 

forbindelse med fusion, der følger i kølvandet på lånefinansierede overtagelser, kan det siges at goodwillen er en 

indikator på den gæld der er flyttet ind i den fortsættende virksomhed der overstiger aktivernes værdi. Med andre 

ord er den fortsættende virksomhed allerede blevet forgældet for dennes fremtidige profit.  

 

Forventningerne om højere profit forsvinder ud i luftet idet der ikke kommer den større profit, imens 

virksomheden har en kæmpe gæld.
209

  

 

Det er endvidere ikke muligt for regnskabsbrugere at finde ud af om goodwillen i årsregnskabet eksisterer på 

grund af normale forhold eller om selve virksomheden er i gang med at forøge sin egen goodwill ved selv at 

betale for sin egen overtagelse for at kunne aktivere internt oparbejdet goodwill.
210

 

 

13.2.5 Forbud mod fusion i kølvandet af LBO 

Den tidligere revisor Aðalsteinn Hákonarson har i længere tid kæmpet for at få regeringen til at ændre landets 

årsregnskabslov og selskabslovgivningen. Der er rigtig mange mangler i lovgivningen der får den til ikke at 

virke som den skal. Således er der ingen regler om fusion der sker i kølvandet på en lånefinansieret overtagelse. 

 Det er svært at få politikerne til at ændre loven, især fordi politik og handel er tæt forbundet i Island. Således er 

det ikke unormalt at medlemmer på Althingi eller regeringen har driver deres egen virksomhed eller har navne 

der er velkendte på det islandske handelsmarked. Det kan nævnes at Bjarni Benediktsson, Islands nuværende 

premierminister og tidligere finansminister, har en stærk forbindelse til det finansielle marked. Hans familie ejer 

mange store virksomheder i Island.
211

 Endvidere var Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, 

den tidligere premierminister, begge på listen over dem der ejer aktiver i skattely.
212

 

 

                                                      

208 Aðalsteinn Hákonarson, (2008) Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni s. 9   
209 Aðalsteinn Hákonarson, (2008) Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni, s. 12 
210 Aðalsteinn Hákonarson, (2009) Uppvakin vidskiptavild – víti til varnar s. 4-5 
211 http://eyjan.pressan.is/frettir/2015/03/18/samningar-og-vidskipti-engeyinga-vid-islenska-rikid/ 
212 http://nutiminn.is/bjarni-benediktsson-vissi-ekki-ad-hann-aetti-hlut-i-felagi-i-skattaskjoli-taldi-thad-vera-i-luxemborg/ 
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Den finansielle sektor vil selvfølgelig ikke ændre reglerne da de tjener enormt godt på RLBO-metoden. Indtil 

videre har det ikke lykkedes at få Althingi til at foretage større ændringer af loven, ikke engang i forbindelse ned 

den nye ændring af den islandske årsregnskabslov. 

 

Det har været Aðalsteins ønske at den danske lov som den er i dag, samt erfaringen der ligger bag 

bestemmelserne, kunne inddrages i den islandske lovgivning. Dette giver mening fordi de islandske love i bund 

og grund er bygget på de danske love.
213

 

 

Aðalsteinn har selv prøvet at få domstolene til at dømme fusion i kølvandet af lånefinansierede overtagelser som 

ulovlig, jf. Lög um Hlutafélög § 104. Dommeren ville dog ikke tage beslutning til hvorvidt fusionen var ulovlig, 

jf. § 104.
214,215

Det er klart at hvis den finansielle krise ikke havde ramt Island så hårdt, ville der ikke være så 

mange undersøgelser af goodwillen i islandske virksomheder. Før krisen var der ingen der holdt øje med 

hvordan goodwillen dannedes hos islandske virksomheder. Efter krisen er alle blevet mere skeptiske over for 

denne metode idet der har været meget dårlig omtale på alle niveauer i samfundet. Det kan siges at det ser ud 

som om der er vilje til at lære af krisen hvis det samme ikke skal ske igen når den næste krise rammer. For ikke 

at det samme sker igen, er det vigtigt at tage stilling til lovligheden af RLBO og selvfinansiering. Hvis meningen 

er at selvfinansiering skal være forbudt, er det klart at loven ikke fungerer optimalt. Det er således på tide at 

opdatere Lög um hlutafélög fordi loven er forældet. Hvis lovene skal ændres, er det også en god ide at vurdere 

om det absolutte selvfinansieringsforbud burde ophæves hvis nogle betingelser er opfyldt. Dette giver mulighed 

for bedre kontrol og tilsyn der netop mangler i Island. 

14. Goodwill i danske og islandske virksomheder  

Herunder bliver den regnskabsmæssige behandling af goodwill i både danske og islandske virksomheder 

undersøgt. Det bliver især undersøgt hvordan goodwillen er tilkommet i regnskabet, mængden af goodwill i 

forhold til både materielle aktiver og de øvrige immaterielle aktiver samt hvor stor goodwillen er i forhold til 

egenkapitalen. Det bliver endvidere undersøgt hvorvidt der er foretaget nogen nedskrivninger af goodwillen, 

herunder om den er nedskrevet nok i krisetiden og hvorvidt der er foretaget flere nedskrivninger i krisen eller ej.  

                                                      

213 Hrd. 28. Febrúar í máli nr. 555/2012 Toyota á Íslandi ehf. G. Íslenka ríkinu 
214 Hrd. 28. Febrúar í máli nr. 555/2012 Toyota á Íslandi ehf. G. Íslenka ríkinu 
215 Se dom i bilag 2 
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Undersøgelsen er rettet mod virksomhedernes årsregnskaber fra 2005-2016 for at undersøge eventuelle 

nedskrivninger både før, under og efter krisetiden. Alle virksomhederne der bliver undersøgt, bruger de 

internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). 

14.1 Nýherji 

Nýherji blev stiftet den 2. april 1992 da IBM i Island og Skrifstofuvéla-Sund hf fusionerede. Nýherji er en 

virksomhed der specialiserer sig i informationsteknologi, og er i dag en af de ledende virksomheder i Island i IT-

branchen. Nýherji er taget til handel på NASDAQ OMX Iceland hf.
216

 

 

   

217
 

Goodwillen i årene 2005 og 2006 steg med 665.394 ISK på grund af Nýherjis køb af det danske rådgivnings- og 

softwarevirksomhed AppliCon A/S og 90.371 ISK ved købet af Tölvusmiðjan. Den årlige nedskrivningstest 

viste ingen værdiforringelse af goodwill i 2005 og 2006. I året 2007 foretog Nýherji yderligere 

virksomhedsopkøb, herunder bl.a. den danske softwarevirksomhed Dansupport, Link og Sony Center, der 

                                                      

216 Nýherji historie http://www.nyherji.is/nyherji/fyrirtaekid/saga/) 
217 Beløb i ISK, Nýherji årsrapporter 2005-2016 

Nýherji Aktiver Immaterielle 

aktiver 

Immaterielle 

aktiver i 

forhold til 

aktiver 

Goodwill Forskel på 

goodwill 

mellem 

årene 

Goodwill i 

forhold til 

aktiver 

Egenkapital Goodwill i 

forhold til 

egenkapitalen 

Goodwill i 

forhold til 

immaterielle 

aktiver 

2005 3,968,124 665,394 16.8% 665,394 620,848 16.8% 1,397,228 47.62% 100% 

2006 4,548,260 925,497 20.3% 925,497 260,103 20.3% 1,397,039 66.25% 100% 

2007 5,661,290 1,178,496 20.8% 1,178,496 252,999 20.8% 1,763,961 66.81% 100% 

2008 9,952,434 3,911,105 39.3% 3,713,895 2,535,399 37.3% 1,963,966 189.10% 95% 

2009 9,594,922 3,958,241 41.3% 3,678,075 -35,820 38.3% 1,263,981 290.99% 93% 

2010 7,980,520 3,703,965 46.4% 3,435,705 -242,370 43.1% 2,419,911 142% 93% 

2011 8,417,936 3,597,783 42.7% 3,371,793 -63,912 40.1% 2,186,633 154.2% 94% 

2012 8,099,178 3,571,973 44.1% 3,386,002 14,209 41.8% 2,292,548 147.7% 95% 

2013 6,031,304 2,179,811 36.1% 2,039,526 -1,346,476 33.8% 664,978 306.7% 94% 

2014 5,770,602 2,226,440 38.6% 1,943,295 -96,231 33.7% 962,852 201.8% 87% 

2015 6,906,714 2,440,432 35.3% 1,932,055 -11,240 28.0% 1,930,479 100.1% 79% 

2016 6,910,611 2,522,457 36.5% 1,782,855 -149,200 25.8% 2,329,008 76.5% 71% 

http://www.nyherji.is/nyherji/fyrirtaekid/saga/)
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forhøjede goodwillen med 253.000 ISK. Endvidere viste nedskrivningstesten ingen værdiforringelse af goodwill. 

Den voldsomme stigning af goodwill i 2008 er ligeledes på grund af virksomhedskøb – TM Software hf og 

Marquardt & Partners AB blev erhvervet. I 2009 viste den årlige test for værdiforringelse tegn på at goodwillen 

skulle nedskrives. Der var foretaget nedskrivninger på 342 mio. ISK i Nýherjis datterselskaber. Resultatet var tab 

i år 2009, og flere tabsgivende enheder blev enten solgt eller ophævet i året. Nedskrivningstesten viste ikke 

indikationer på værdiforringelse i 2010. Alligevel var der et fald i goodwillen der skyldtes salget fra det forrige 

år og negative valutareguleringer. Både i 2011, 2012 og 2013 blev goodwillen nedskrevet på grund af 

værdiforringelse på henholdsvis 124 mio. ISK, 92 mio. ISK og 1.202 mio. ISK. Dog var der nogle positive 

valutareguleringer der mindskede faldet i goodwillen. Endvidere bestemte Nyherji at Applicon A/S skulle 

sælges, og Dansupport blev solgt. Der var ingen værdiforringelse af goodwill i 2014. Faldet i goodwillen 

skyldtes salget af Applicon A/S i 2014. Der blev endvidere ikke foretaget nedskrivninger af goodwill i 2015 og 

2016 fald i goodwillen skyldes valutareguleringer. 

 

14.2 Marel  

Marel er en global virksomhed, stiftet i 1982, men den har siden udvidet sig og har nu ca. 4.700 medarbejdere 

spredt i hele verden. Hovedkontoret er i Gardabær, Island, hvor Marel kommer fra og hvor de fleste 

koncernfunktioner er lokaliseret. Marel har funktioner i 30 lande samt et kæmpestort netværk der indeholder 100 

agenter og distributører som skal markedsføre, sælge og servicere Marels produkter verden over.
218

 

 

Marel startede som en mindre virksomhed der specialiserede sig udelukkende i fiskeindustrien, men har i dag 

udviklet sig til en større international koncern der er førende inden for sit felt.
219

  

 

Marel specialiserer sig i at levere integrerede systemer samt standardiserede enkeltstående maskiner til kød-, 

fisk- og fjerkræindustrierne. Deres mål er at gøre verden mere bæredygtig og økonomisk forsvarlig når det 

handler om produktion af kvalitetsfødevarer.
220

 

 

 

 

 

                                                      

218 Om Marel http://marel.dk/om-os  
219 Marel historie http://marel.dk/om-os/vores-historie  
220 Om Marel  http://marel.dk/om-os  

http://marel.dk/om-os
http://marel.dk/om-os/vores-historie
http://marel.dk/om-os
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Marel Aktiver Immaterielle 

aktiver 

Immaterielle 

aktiver i 

forhold til 

aktiver 

Goodwill Forskel 

på 

goodwill 

igennem 

årene 

Goodwill 

i forhold 

til 

aktiver 

Egenkapital Goodwill i 

forhold til 

egenkapitalen 

Goodwill i 

forhold til 

immaterielle 

aktiver 

2005 114,890 18,098 15.8% 9,580 1,719 8.3% 41,032 23.35% 52.9% 

2006 364,793 113,627 31.1% 97,117 87,537 26.6% 144,423 67.24% 85.5% 

2007 427,304 120,035 28.1% 95,450 -1,667 22.3% 181,835 52.49% 79.5% 

2008 920,259 480,438 52.2% 394,979 299,529 42.9% 288,279 137.01% 82.2% 

2009 882,882 463,392 52.5% 377,959 -17,020 42.8% 323,797 116.73% 81.6% 

2010 877,623 472,763 53.9% 379,879 1,920 43.3% 343,269 111% 80.4% 

2011 877,818 480492 54.7% 380,419 540 43.3% 373,471 101.86% 79.2% 

2012 865,128 492763 57.0% 379,984 -435 43.9% 403,748 94.11% 77.1% 

2013 839,568 497269 59.2% 378,708 -1,276 45.1% 419,339 90.31% 76.2% 

2014 851,440 502019 59.0% 387,103 8,395 45.5% 427,498 90.55% 77.1% 

2015 938,155 496425 52.9% 389,407 2,304 41.5% 446,739 87.17% 78.4% 

2016 1,392,428 912,638 65.5% 635,180 245,773 45.6% 525,573 120.85% 69.6% 

221
 

I oktober 2005 købte Marel alle aktierne i Dantech Food Systems PTE Ltd. Det forhøjede Marels goodwill til 

1.719 tusind EURO. Der var ingen værdiforringelse af goodwill i forbindelse med den foretagne 

nedskrivningstest af goodwillen. 

I 2006 forhøjede Marel goodwillen yderligere med overtagelsen af AEW Delford og Scanvaegt International 

A/S. I forbindelse med købet blev goodwillen forhøjet til 87.537 tusind EURO, og den foretagne 

nedskrivningtest viste ingen tegn på værdiforringelse. 

I 2007 lavede Marel og Stork Food en købsaftale om Marels overtagelse af Stork Food Systems. De skulle dog 

vente før konkurrencemyndighederne accepterede overtagelsen, og således blev overtagelsen først aktuel i 2008. 

Der var endvidere ikke foretaget nogen nedskrivninger af goodwillen i året, og faldet i goodwillen skyldtes 

negative valutareguleringer. 

I 2008 blev overtagelsen af Stork Food Systems aktuel, og det forhøjede goodwillen i Marel markant, 299.529 

tusind EURO.  

Udover Stork Food Systems erhvervede Marel også Datadesign, en norsk softwarevirksomhed. Derudover aftalte 

Marel at sælge Scanvaegt Norfo Saving System-afdelingen i Bornholm til Nienstedt GmbH. Den foretagne 

nedskrivningstest viste at der ikke var værdiforringelse af goodwill i året. 

                                                      

221
 Beløb i EURO, fra årsregnskaber 2005-2016 
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I 2009 var der fald i goodwillen grundet nedskrivning af goodwillen vedrørende Carnitech A/S Stovring og Food 

& Dairy. Nedskrivningerne blev foretaget i forbindelse med salget af disse enheder, og de blev solgt med et tab 

til følge. Der var ikke foretaget nogen nedskrivninger af goodwill i forbindelse med den udførte 

nedskrivningstest. I 2010 og 2011 forhøjede positive valutareguleringer og interne overtagelser goodwillen, men 

derudover var der ikke foretaget nedskrivninger af goodwillen efter den årlige nedskrivningstest. I 2012 og 2013 

var der fald i goodwillen grundet negative valutareguleringer. Der var ligesom de andre år ikke foretaget nogen 

nedskrivninger af goodwillen. Forhøjelsen af goodwill i 2014 og 2015 skete både på grund af positive 

valutareguleringer og tilbagekøbet af teknisk support-afdelingen til deres systemer fra Scanvaegt Nordic AlS. 

Der var endvidere ikke tegn på værdiforringelse af goodwill i forbindelse med den foretagne nedskrivningstest.  

I 2016 var der en voldsom stigning i goodwillen hos Marel. Stigningen skyldtes købet af MPS Holding III B.V. 

og positive valutareguleringer. Ifølge den årlige nedskrivningstest var der ikke brug for nedskrivning af goodwill 

i året.
222

 

14.3 Össur 

Össur blev stiftet i Island i 1971. Össur startede som en mindre virksomhed, men har udviklet sig til en 

international koncern på meget kort tid. Össur er en sundhedsteknologisk virksomhed der specialiserer sig i at 

designere og producere ortopædiske hjælpemidler som skal hjælpe handicappede med at bevæge sig. 

Der er mange i verden der er handicappede på grund af ulykke, sygdom eller som har et medfødt handicap som 

et resultat af amputation. Össur vil hjælpe disse mennesker med at gøre det muligt for dem at bevæge sig med 

ortopædiske hjælpemidler der er specielt tilpasset til dem. 

Össur er førende på sit felt på verdensplan og har ca. 2.800 medarbejdere spredt på 20 forskellige lande. Össurs 

hovedkontor er i Island, men de har kontorer i mange lande for at servicere et hurtigt voksende marked.
223

 

 

                                                      

222 Marel årsrapporter 2005-2016 
223 Om össur http://www.ossur.is/um-ossur)  

 

Össur Aktiver Immaterielle 

aktiver 

Immaterielle 

aktiver i 

forhold til 

aktiver 

Goodwill Ændring 

af goodwill 

mellem 

årene 

Goodwill 

i forhold 

til 

aktiverne 

Egenkapital Goodwill i 

forhold til 

egenkapitalen 

Goodwill i 

forhold til 

immaterielle 

aktiver 

2005 407,986 278,828 68.3% 232,134 207,039 56.9% 152,829 151.89% 83.3% 

2006 612,752 386,552 63.1% 316,593 84,459 51.7% 161,693 195.80% 81.9% 

2007 635,821 404,156 63.6% 342,359 25,766 53.8% 250,282 136.79% 84.7% 

2008 603,778 367,556 60.9% 322,381 -19,978 53.4% 249,648 129.13% 87.7% 

http://www.ossur.is/um-ossur
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224
 

 

Goodwillen i 2005 steg markant på grund af købet af dattervirksomhederne Advanced Prosthetic Components, 

Royce Medical Inc, Innovative Medical Products LTD og GBM Medical AB. Nedskrivningstesten viste ingen 

indikationer på værdiforringelse af goodwill. I 2006 og 2007 blev der foretaget yderligere virksomhedsopkøb, 

herunder Innovation Sports Inc, Rigid Medical Technologies, Gibaud Group og Somas, der forhøjede 

goodwillen. Testen af værdiforringelse af goodwill viste at der ikke var brug for at nedskrive goodwillen. I 2008 

skete der et fald i goodwillen som dog ikke skyldtes nedskrivninger, men negative valutareguleringer. I 2009 

blev Össur taget til handel på NASDAQ OMX i Danmark. Össur erhvervede endvidere dattervirksomhederne 

Team Makena og LLC der forhøjede goodwillen. Derudover viste den foretagne nedskrivningstest at der ikke 

var brug for at nedskrive goodwillen. I årene 2010-2013 blev der foretaget en række mindre virksomhedsopkøb, 

herunder bl.a. TeamOlmed der forhøjede goodwillen. Der var dog også negative valutareguleringer der 

påvirkede goodwillen. Der blev ikke foretaget nogen nedskrivninger af goodwillen i perioden 2010-2013. I 2014 

købte Össur dattervirksomheder i Australien og erhvervede endvidere alle aktierne i tre yderligere virksomheder 

hvor Össur allerede ejede størstedelen af aktierne. Det forhøjede goodwillen, men på grund af negative 

valutareguleringer var der alligevel fald i goodwillens størrelse. I 2015 var der ligeledes fald i goodwillen på 

grund af valutaregulering. Der var ikke foretaget nogen nedskrivninger i goodwillen.
225

 

 

14.4 TDC Group 

TDC er en virksomhed der specialiserer sig på tele- og kommunikationsmarkedet og har datterselskaber samt 

associerede selskaber især i Norden. 

                                                      

224
 Beløb i USD mio., fra Össurs årsrapporter 2005-2016 

225 Össur, årsrapporter 2005-2016 

2009 628,217 370,226 58.9% 334,844 12,463 53.3% 312,223 107.25% 90.4% 

2010 607,078 369,128 60.8% 339,153 4,309 55.9% 343,558 98.72% 91.9% 

2011 581,991 363,405 62.4% 333,484 -5,669 57.3% 366,756 90.93% 91.8% 

2012 591,163 382,071 64.6% 348,935 15,451 59.0% 407,734 85.58% 91.3% 

2013 706,248 444,472 62.9% 396,601 47,666 56.2% 448,037 88.52% 89.2% 

2014 677,783 429,139 63.3% 388,100 -8,501 57.3% 442,124 87.78% 90.4% 

2015 653,419 404,357 61.9% 369,238 -18,862 56.5% 463,027 79.74% 91.3% 

2016 746,396 439,715 58.9% 394,123 24,885 52.8% 467,191 84.36% 89.6% 



77 

 

I de sidste 130 år har TDC Group spillet en stor rolle i det danske samfund, både med at sikre forbindelsen 

mellem mennesker samt med skabelsen af sammenhængskraft. Det er især vigtigt i en tid hvor afstande både 

måles i kilometer og megabitter, og mobildækning er enormt vigtig. 

 

TDC Group fik sit nuværende navn i 2000. Et par år senere blev TDC overtaget af NTC hvilket fik TDC til at 

ændre sin strategi, og fokusset blev igen rettet mod de nordiske lande. I den forbindelse begyndte frasalget af de 

europæiske datterselskaber. NTC trak sig helt ud af TDC i 2013.  

 

226
 

Der er hvert år mindst foretaget én nedskrivningstest af goodwill for at finde ud om der er sket en 

værdiforringelse. I 2005 og 2006 blev der foretaget nedskrivningstests der ikke viste værdiforringelse. Dog blev 

goodwillen sat ned på grund af ophørte aktiviteter og negative valutareguleringer. TDC blev endvidere opkøbt af 

NTC i 2006. I 2007 viste nedskrivningstesten tegn på værdiforringelse, og således blev der indregnet en 

nedskrivning på DKK 2.507 mio. vedrørende goodwillen der er knyttet til Sunrise. Nedskrivningen skyldtes at 

de tidligere brugte forudsætninger for værdiansættelsen af Sunrise ikke længere gjaldt. Goodwillen blev 

endvidere sat yderligere ned på grund af frasalg af dattervirksomheder og valutareguleringer. I 2008 viste 

gennemførelsen af den årlige test for værdiforringelse at der var brug for nedskrivning af goodwillen knyttet til 

TDC Sverige på 940 mio. DKK, TDC Finland på 315 mio. DKK og Sunrise på 2.906 mio. DKK. 

                                                      

226
 Beløb i mio. DKK, fra TDCs årsrapporter 2005-2016 

TDC Aktiver Immaterielle 

aktiver 

Immaterielle 

aktiver i 

forhold til 

aktiver 

Goodwill Forskel 

på 

goodwill 

mellem 

årene 

Goodwill 

i forhold 

til aktiver 

Egenkapital Goodwill i 

forhold til 

egenkapitalen 

Goodwill i 

forhold til 

immaterielle 

aktiver 

2005 93,524 33,118 35.4% 28,553 -643 30.5% 43,795 65.20% 86% 

2006 80,769 32,193 39.9% 27,744 -809 34.3% 3,571 776.93% 86% 

2007 79,536 28,317 35.6% 23,474 -4,270 29.5% 10,427 225.13% 83% 

2008 74,893 26,130 34.9% 21,013 -2,461 28.1% 11,651 180.35% 80% 

2009 86,423 49,550 57.3% 25,126 4,113 29.1% 27,078 92.79% 51% 

2010 64,248 34,799 54.2% 15,974 -9,152 24.9% 20,855 77% 46% 

2011 65,165 33,543 51.5% 16,220 246 24.9% 22,244 72.9% 48% 

2012 63,516 32,762 51.6% 16,240 20 25.6% 21,513 75.5% 50% 

2013 60,410 31,411 52.0% 16,214 -26 26.8% 20,384 79.5% 52% 

2014 74,361 40,893 55.0% 22,004 5,790 29.6% 18,647 118.0% 54% 

2015 64,596 34,455 53.3% 17,494 -4,510 27.1% 20,354 85.9% 51% 

2016 64,332 34,208 53.2% 17,775 281 27.6% 24,207 73.4% 52% 
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Nedskrivningerne blev foretaget især på grund af nedjusterede forventninger til fremtidige pengestrømme. I 

2009 viste den årlige test for værdiforringelse at der ikke var brug for nedskrivninger. TDC erhvervede 

adskillige dattervirksomheder der fik goodwillen til at stige markant, og TDC og NTC fusionerede med TDC 

som den fortsættende virksomhed. Der var ikke foretaget nogen nedskrivninger af goodwill i 2010.  

 

Andelen af goodwill faldt dog drastisk grundet salget af dattervirksomheden Sunrise. I årene 2011-2013 viste 

den årlige nedskrivningstest ikke tegn på værdiforringelse, og således blev goodwillen ikke nedskrevet i disse år. 

Ændringer i goodwillen skete på grund af valutareguleringer. 

 

 I 2014 var der igen brug for nedskrivning af goodwill, denne gang en nedskrivning på 354 mio. tilknyttet TDC 

Norway. Alligevel steg goodwillen markant grundet købet af dattervirksomheden GET. I 2015 viste 

værdiforringelsestesten at der skulle indregnes nedskrivninger af goodwill for 3.900 mio. DKK på grund af den 

pengestrømsfrembringende enhed Erhverv. Årsagen til nedskrivningen er primært nedjusterede forventninger 

efter det skuffende resultat fra Erhverv i 2015. Endvidere blev der foretaget nedskrivning i Wholesale på 572 

mio.  

 

DKK på grund af nogle negative regulatoriske ændringer. Derudover blev der indregnet nedskrivninger for 

værdiforringelse af goodwill på 146 mio. DKK der vedrører den pengestrømsfrembringende enhed Bet25 på 

grund af nedjusterede forventninger til fremtidige pengestrømme. Der blev ikke foretaget nogen nedskrivninger 

af goodwill i 2016.
227

 

14.5 Vestas 

I 1980 begyndte Vestas at producere vindmøller, og i midten af 1990‟erne udviklede Vestas sig til både en stor 

koncern og verdens største vindmøllevirksomhed.  

I 2004 fusionerede Vestas med den næststørste danske vindmølleproducent, Micon, hvor Vestas var den 

fortsættende virksomhed. Samtidig flyttede Vestas hovedsædet til Micons tidligere lokaler i Randers. Fra 1995 

har Vestas været verdens største producent af vindmøller. Markedsandelen kulminerede i 2004 med 34 %, men 

har siden faldet i takt med forøget konkurrence. I 2011 var markedsandelen på ca. 13 %.  

Vestas‟ største markeder er USA og Canada i Nordamerika; Tyskland, Spanien, Danmark, Italien, 

Storbritannien, Holland, Sverige og Grækenland i Vesteuropa; Kina og Indien i Asien samt Australien.
228

 

 

                                                      

227 TDC årsrapporter 2005-2016 
228 Om Vestas http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vestas-1898-2011/?no_cache=1  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vestas-1898-2011/?no_cache=1
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Vestas Aktiver Immaterielle 

aktiver 

Immaterielle 

aktiver i 

forhold til 

aktiver 

Goodwill Forskel på 

goodwill 

mellem 

årene 

Goodwill 

i forhold 

til 

aktiver 

Egenkapital Goodwill i 

forhold til 

egenkapitalen 

Goodwill i 

forhold til 

immaterielle 

aktiver 

2005 3,085 477.3 15.5% 321.5 -2 10.4% 962 33.43% 67% 

2006 3,654 477.5 13.1% 319.7 -2 8.7% 1,262 25.34% 67% 

2007 4,296 507 11.8% 320.0 0.3 7.4% 1,516 21.11% 63% 

2008 6,327 644 10.2% 320 0.0 5.1% 1,587 20.16% 50% 

2009 7,959 812 10.2% 320 0.0 4.0% 2,542 12.59% 39% 

2010 7,066 1,034 14.6% 320 0.0 4.5% 2,754 12% 31% 

2011 7,689 1,243 16.2% 320 0.0 4.2% 2,576 12.4% 26% 

2012 6,972 1,016 14.6% 216 -104.0 3.1% 1,622 13.3% 21% 

2013 5,640 741 13.1% 215 -1.0 3.8% 1,524 14.1% 29% 

2014 6,997 658 9.4% 215 0.0 3.1% 2,379 9.0% 33% 

2015 8,587 687 8.0% 252 37.0 2.9% 2,899 8.7% 37% 

2016 9,931 828 8.3% 309 57.0 3.1% 3,190 9.7% 37% 

229
 

Goodwillen i Vestas skete på grund af fusionen mellem Vestas og NEG Micon A/S i 2004. Der er årligt foretaget 

nedskrivningstests af goodwill for at finde ud om der er tegn på værdiforringelse af goodwill. I 2005-2011 har 

der ikke været indregnet nedskrivninger på goodwill. Forskellen i goodwill i disse år skyldes valutareguleringer 

og frasalg af dattervirksomheder. I 2012 er der dog ændring, og nedskrivningstesten viste værdiforringelse på 

104 mio. euro. Nedskrivningen er foretaget fordi markedsforholdene i Amerika er forværret, og således er der 

nedskrevet på segmentet der er knyttet til Amerika. Der var ikke foretaget nedskrivninger af goodwill i 2013-

2016. Dog steg goodwillen i 2015 og 2016 i forbindelse med købet af dattervirksomhederne UpWind Solutions 

Inc og Availon GmbH. Goodwillen blev allokeret til servicesegmentet.
230

 

14.6 Sanistål 

Sanistål specialiserer sig i alt inden for VVS og VA, beslag, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal. 

Varer kan enten bestilles online ved at kontakte deres sælgere eller ved at besøge deres  

 

landsdækkende butiksnet.
231

 I Sanistål-koncernen er der 1.600 medarbejdere som arbejder sammen som
232

 en 

stor, international familie. Sanistål er repræsenteret i Baltikum, Tyskland og Polen udover Danmark. 

                                                      

229 Beløb i mio. EURO, fra vestas årsrapporter 2005-2016 
230 Vestas årsrapporter 2005-2016 
231 ”Kundeværdier og vision” https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/fakta-om-sanistaal/kundevaerdier-og-vision  
232 Beløb i mio. DKK, fra årsrapporterne 2005-2016 
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I 2005 var der ingen goodwill i Sanistål, men allerede i slutningen af 2006 blev UAB Hidruva erhvervet, og i den 

forbindelse blev der indregnet goodwill for 32.563 mio. Der var endvidere ikke indikationer på værdiforringelse 

efter erhvervelsen. Der er mindst hvert år i Sanistål blevet foretaget en nedskrivningstest af goodwill for at 

undersøge om der er sket værdiforringelse. I 2007 viste det sig at der ikke var brug for at nedskrive goodwillen, 

tværtimod steg goodwillen drastisk, 322.517 mio., på grund af købet af dattervirksomhederne Carl F A/S og Carl 

F International A/S. Endvidere blev der aktiveret goodwill der er forbundet til Carl F-dattervirksomheder. I 2008 

viste nedskrivningstesten værdiforringelse af goodwill på 103.350 mio. der vedrører Carl F International A/S, da 

Carl F International havde givet underskud som følge af restruktureringer. Endvidere var der underskud i driften 

hos Sanistål. 

 Ligeledes viste nedskrivningstesten i 2009 at der var brug for at nedskrive goodwillen forbundet med Carl F 

International A/S‟ dattervirksomheder for 10 mio. Den yderligere nedskrivning af goodwill skete på grund af 

aktiver bestemt til salg, herunder Carl F International og dennes dattervirksomheder. Der er stadig underskud hos 

Sanistål, og egenkapitalen er blevet markant mindre. I årene 2010-2012 er der ikke foretaget nogen 

nedskrivninger af goodwill, selvom der i 2010 var både underskud, og egenkapitalen var negativ. I 2013 viste 

nedskrivningstesten et behov for nedskrivning af goodwill på 62 mio. forbundet med Carl F Detail. 

Nedskrivningen skyldtes tilbagegangen på det danske bygge- og anlægsmarked. Der var ikke foretaget nogen 

Sanistål Aktiver Immaterielle 

aktiver 

Immaterielle 

aktiver i 

forhold til 

aktiver 

Goodwill Forskel 

på 

goodwill 

mellem 

årene 

Goodwill 

i forhold 

til 

aktiver 

Egenkapital Goodwill i 

forhold til 

egenkapitalen 

Goodwill i 

forhold til 

immaterielle 

aktiver 

2005 1,655,029 6,854.0 0.4% 0 N/A 0.0% 842,436 0.00% 0% 

2006 2,188,457 36,367.0 1.7% 32,563 32,563 1.5% 978,318 3.33% 90% 

2007 4,100,351 505,250 12.3% 355,080 322,517.0 8.7% 966,886 36.72% 70% 

2008 3,902,679 405,015 10.4% 256,647 -98,433.0 6.6% 378,643 67.78% 63% 

2009 2,980,719 287,989 9.7% 213,767 -42,880.0 7.2% 45,470 470.13% 74% 

2010 2,713,850 281,482 10.4% 213,582 -185.0 7.9% -74935 285% 76% 

2011 2,720,297 277,589 10.2% 213,582 0.0 7.9% 536,552 39.8% 77% 

2012 2,678,583 274,965 10.3% 213,582 0.0 8.0% 698,511 30.6% 78% 

2013 2,635,560 209,432 7.9% 151,563 -62,019.0 5.8% 710,902 21.3% 72% 

2014 2,585,125 201,838 7.8% 151,563 0.0 5.9% 761,836 19.9% 75% 

2015 2,526,552 208,246 8.2% 151,563 0.0 6.0% 848,116 17.9% 73% 

2016 2,210,121 263,756 11.9% 151,563 0.0 6.9% 917,183 16.5% 57% 
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nedskrivninger af goodwill i årene 2014-2016, og der er heller ikke sket forhøjelse af goodwillen i denne 

periode.
233

 

 

14.7 Undersøgelsens konklusion 

I slutningen af hvert år lavede alle de undersøgte virksomheder nedskrivningstest af goodwillen som kræves 

efter IAS 36. 

Efter at have undersøgt goodwillen i forhold til de øvrige aktiver og egenkapitalen kan det antages at 

goodwillens størrelse hos de islandske virksomheder ikke er formindsket særligt meget under og efter krisen, 

mens der har været et tydeligt fald i goodwillen hos de danske virksomheder. Kun Nyherji har foretaget flere 

nedskrivninger af goodwillen under krisen, Marel foretog kun én gang en mindre nedskrivning, og Össur foretog 

slet ikke nogen nedskrivninger overhovedet.  

 

Hvis der var fald i goodwillen hos de islandske virksomheder, var det normalt på grund af negative 

valutareguleringer. Valutareguleringerne er derved større hos de islandske virksomheder på grund af det 

voldsomme fald i den islandske kroner under krisen. Alle de danske virksomheder som blev undersøgt, foretog 

nogle nedskrivninger både under og efter krisen. Både TDC og Sanistål foretog flere nedskrivninger af 

goodwillen, mens Vestas kun foretog én nedskrivning.  

 

Når goodwillen i forhold til egenkapitalen undersøges, er det især bemærkelsesværdigt at goodwillen ved alle de 

islandske virksomheder samt TDC og Sanistål på visse tidspunkt er op til to eller tre gange større end 

egenkapitalen. Hvis gennemsnittet hos de islandske og danske virksomheders goodwill i forhold til 

egenkapitalen er undersøgt, viser det sig at gennemsnittet hos de islandske virksomheder er 117% og de danske 

87% i de år der er undersøgt.  

 

Således er goodwillen i gennemsnit 117% af egenkapitalen hos de islandske virksomheder og 87% hos de 

danske. Hos de islandske virksomheder skyldes dette den kraftige vækst i goodwillen hvor egenkapitalen ikke 

altid følger med. Dog kunne faldet i egenkapitalen hos Nyherji skyldes de foretagne nedskrivninger af goodwill. 

Hos TDC er årsagen NTC‟s overtagelse der nedsatte TDC‟s egenkapital voldsomt, og det tog efterhånden et par 

år at få egenkapitalen på plads igen. Samlet set blev goodwillen syv gange højere end egenkapitalen i 

overtagelsesåret, og dette gør gennemsnittet for Danmark meget højere end det ellers ville have været. Hos 

                                                      

233 Sanistål årsrapporter 2005-2016 
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Sanistål var grunden et tab i driften der fik egenkapitalen til at falde. Hos alle de undersøgte virksomheder 

bortset fra Vestas er goodwill det største immaterielle aktiv – især de islandske virksomheder har en høj andel af 

goodwill i forhold til de øvrige immaterielle aktiver. 

Undersøgelsen af goodwill i forhold til aktiver viste at goodwillen i de islandske virksomheder er højere end hos 

de danske virksomheder. Gennemsnittet for de pågældende år hos de islandske virksomheder er 41,5%, mens det 

kun var 13% hos de danske virksomheder. Således er goodwillen hos islandske virksomheder i gennemsnit over 

40% af virksomhedens aktiver, men det kun er 13% hos de danske. 

 

Det er svært at forestille sig hvordan regnskabet hos nogle af de undersøgte virksomheder ville se ud hvis 

goodwillen ikke eksisterede, eller hvis andre metoder ville være brugt til at behandle goodwillen. 

Det er kritisabelt at goodwillen i længere periode er højere end egenkapitalen hos virksomheder. Faktisk burde 

proportionen af goodwill i forhold til egenkapitalen aldrig overstige 100%. Endvidere kan det antages at når 

goodwillen er meget høj i forhold til egenkapitalen og de øvrige aktiver, er der mere risiko forbundet med 

virksomheden. Nedskrivninger af goodwill påvirker egenkapitalen og hele aktivsiden i balancen: Hvis 

virksomheder er nødt til at nedskrive støre goodwillbeløb, kan de godt mærke det i årets resultat. Når goodwillen 

er virkelig stor i forhold til de andre aktiver og egenkapitalen, skal der endnu mindre til for at give virksomheder, 

der faktisk er veldrevne, store problemer.  

 

Faktisk kan det ende med at virksomheder går konkurs fordi goodwillen forsvinder øjeblikkeligt. Man kan 

således sige at virksomheder der ikke nedskriver goodwillen, kan ende med at betale for det med konkurs. 

 

Den tidligere nævnte undersøgelse som Aðalsteinn Hákonarson foretog af 20 virksomheder i 2003-2007 i den 

islandske Kauphöll, kom frem til at goodwillen hos virksomhederne var nærmest udelukkende forekommet som 

følge af RLBO-metoden.
234

 Hvis tavlen fra Aðalsteins undersøgelse i bilag 3 er gennemgået, ses det at Marel, 

Nýherji og Össur alle sammen er på listen. Således må det antages at en stor del af goodwillen i hvert fald i 

2003-2007 er fremkommet som følge af RLBO hos de islandske virksomheder. Det kan således diskuteres om 

goodwillen har været overvurderet i disse år, eller om goodwillen overhovedet er lovlig ifølge IAS 38.  

 

Det eneste der er sikkert, er at hvis det var danske virksomheder, ville RLBO-metoden ikke være lovlig, jf. SEL 

§ 206, goodwill der er forekommet som følge af RLBO, ville ikke være lovlig i Danmark. Det vides ikke præcist 
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hvor meget goodwill der er forbundet med RLBO-metoden, og det vides endvidere ikke om noget af goodwillen 

fra de øvrige år er tilkommet i forbindelse med RLBO-metoden. 

Det er overraskende at der ikke blev foretaget flere nedskrivninger af goodwillen i de islandske virksomheder 

under og efter krisen. Faktisk ser det ud som om den regnskabsmæssige behandling af goodwill ikke er påvirket 

af krisen.  

 

Som tidligere sagt ramte krisen Island virkelig hårdt, og der er ikke nogen der ikke blev påvirket af krisen. 

Alligevel har virksomheder som Marel og Össur nærmest eller slet ikke foretaget nedskrivninger af goodwillen 

som følge af værdiforringelse i forbindelse med krisen. Der er tale om store internationale virksomheder der har 

aktiviteter i hele verden, hvilket formentligt hjælper, men krisen skete ikke kun i Island. Det er tvivlsomt at der i 

ingen af deres underliggende CGU‟er er sket en værdiforringelse. 

 

Derudover kan det, hvis indikationerne for værdiforringelse ifølge IAS 36 (under kapitel 7) gennemgås, være 

vanskeligt at forstå hvorfor de foretagne nedskrivningstests ikke viser værdiforringelse. Det kunne være 

interessant at undersøge om Marel og Össur har udskiftet værdiforringet goodwill med internt oparbejdet 

goodwill der ikke må aktiveres, da det i så fald ville forklare manglen på nedskrivninger.  

Hvis virksomheder ikke nedskriver goodwillen i krisetid, hvornår nedskrives goodwillen så? Der er noget der 

tyder på at nedskrivningstestene ifølge IAS 36 ikke fungerer som de skulle i forhold til de islandske 

virksomheder.  

Det kunne være en løsning for de islandske virksomheder at supplere nedskrivningstesten med årlige lineære 

afskrivninger. Det ville i så fald sikre at goodwillen formindskes i takt med dennes brug i trin med andre aktiver. 
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15. Hovedkonklusion 

 

Goodwillen i både danske og islandske virksomheder blev forøget i forbindelse med kravet om at bruge IFRS-

/IAS-standarderne for børsnoterede virksomheder i 2005. Denne forøgelse skete fordi overtagelsesmetoden 

bliver taget i brug ifølge IFRS 3. Derudover kræves det at der altid skal indregnes goodwill i forbindelse med 

virksomhedsopkøb, såfremt hvis der er betalt merepris.  

 

I Island blev lånefinansierede overtagelser med omvendt fusion (e. RLBO) en meget populær metode til at 

foretage virksomhedsopkøb. Undersøgelser viser at størstedelen af goodwillen i islandske virksomheder er 

forekommet efter RLBO, og metoden har været meget kritiseret efter den finansielle krise. RLBO og manglende 

nedskrivninger af goodwill har bl.a. fået skylden for at krisen ramte Island i en højere grad end andre lande. Der 

er i den islandske selskabslov et absolut forbud mod selvfinansiering, og specialister har prøvet at få domstolene 

til at dømme hvorvidt RLBO burde høre under forbuddet, men der har ikke været vilje eller mod til at forbyde 

den eftertragtede metode. Der er således ingen regler om metoden i den islandske lovgivning. 

 

RLBO-metoden er også kritiseret for at aktivere internt oparbejdet goodwill der ikke burde være aktiveret. Dette 

sker for når metoden er brugt, så medfører det at den overtagne virksomhed finansierer sin egen overtagelse, og 

fordi den overtagne part bliver til den overtagende part i den efterfølgende fusion, ender den overtagne 

virksomhed med at få goodwillen i sin egen overtagelse. Det er således den efterfølgende omvendte fusion der er 

problemet.  

 

Goodwillen er derfor muligvis overvurderet hos de fleste islandske virksomheder. RLBO-metoden kan ikke 

bruges i Danmark da den bliver betragtet som ulovlig selvfinansiering ifølge Erhvervsstyrelsens administrerende 

praksis. Lånefinansierede overtagelser (LBO) er dog ikke nødvendigvis ulovlige for hvis nogle betingelser er 

opfyldte, jf. SEL § 206, kan metoden bruges lovligt. Det samme kan siges om goodwillen der forekommer ved 

LBO-metoden, idet den forbliver i det overtagede virksomhedsregnskab.  

 

Endvidere blev der i denne afhandling foretaget en sondring mellem de ”nye og gamle” årsregnskabslove i 

Island og Danmark, og landenes nationale regelsæt blev sammenlignet. Dette blev gjort for at se om landenes 

erfaring med goodwill under den finansielle krise påvirkede loven. Sondringen viser tydeligt at der er sket flere 

stramninger af goodwillen i den islandske lov, men at der i de danske regelsæt er foretaget en del lempelser. Det 

er helt normalt idet Danmark ikke har haft de samme problemer med goodwill som man har oplevet i Island.  



85 

 

 

Afslutningsvis blev der i denne afhandling foretaget en undersøgelse af nogle danske og islandske virksomheder 

og den finansielle krises betydning for behandlingen af goodwill i deres årsrapporter. Det blev undersøgt hvor 

meget goodwill de har i forhold til de øvrige materielle og immaterielle aktiver og egenkapitalen. Endvidere blev 

det undersøgt om virksomhederne foretog nedskrivningstests for at vurdere om goodwillen var værdiforringet og 

hvor mange nedskrivninger der blev foretaget.  

 

Undersøgelse viste desuden at der er betydelige forskelle mellem de danske og islandske virksomheder. Alle de 

danske virksomheder i undersøgelsen foretog en del nedskrivninger af goodwillen, mens kun én af de islandske 

virksomheder gjorde det samme. Goodwillen hos de islandske virksomheder var endvidere meget højere end hos 

de danske i forbindelse med egenkapitalen, materielle og immaterielle aktiver. Undersøgelsen understøtter det 

som mange har sagt: at de islandske virksomheder ikke har nedskrevet goodwillen tilstrækkeligt i krisetiden.  

 

Endelig må det konstateres at den regnskabsmæssige behandling af goodwill hos nogle af de islandske 

virksomheder ikke var påvirket af den økonomiske krise overhovedet. Således har de islandske virksomheder 

muligvis overvurderet deres goodwill med RLBO-metoden og derved undgået at nedskrive den i krisetiden. 
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16. Bilag  

Bilag 1 - IFRS begrebsrammen. 

 

Antagelsen om going concern er den grundlæggende forudsætning for regnskabsaflæggelsen ifølge 

begrebsrammen. Årsrapporten skal endvidere aflægges i overensstemmelse med periodiseringsprincippet.  

 

Begrebsrammen opererer med to fundamentale kvalitative egenskaber der skal sikre at årsregnskabets 

informationer kan anvendes af regnskabsbugerne. De er: 

 

 • relevans 

 • pålidelighed.  

 

Begge kriterier skal overholdes for at årsrapporten kan støtte brugerne i deres økonomiske beslutningstagen. 

Begrebsrammen indeholder endvidere fire supplerende kvalitative egenskaber, som skal forøge årsrapportens 

nytte for regnskabsbrugerne:  

 

• sammenlignelighed  

• verificerbarhed  

• rettidighed  

• forståelighed.  

 

Information der kan påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger er relevante. 

Relevansen er afhængig af informationernes karakter og væsentlighed. 

Selvom  informationen ikke betragtes for at væsentlig, kan karakteren være relevant hvis virksomhedens 

fremtidsudsigter skal vurderes.  

Det kan også forekomme at information kun er relevant, hvis den kan betragtes som væsentlig. Væsentlighed af 

en post eller fejl afhænger af størrelsen. Information betragtes som væsentlig, hvis udeladelse heraf – eller fejl 

heri – kan påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger der tages ud fra årsrapportens informationer. 

 

Der er krav at relevante informationer også skal være rettidige. For at årsrapporten er pålidelig skal den: 

 

• Give en retvisende fremlæggelse af virksomhedens økonomiske forhold  
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• Indhold skal tages frem for formalia  

• Være objektiv, dvs. være udarbejdet påpasseligt ved foretagelsen af skøn og ikke ansætte aktiver eller 

indtægter for højt og forpligtelser eller omkostninger for lavt. Det er dog vigtigt, at forsigtighed ikke årsager 

skjulte reserver.  

• Være fejlfri, således må der ikke være fejl eller undladelser der påvirker de økonomiske transaktioner eller 

regnskabsposters eskrivelse. 

• Være fuldstændig. 

 

For at årsrapportens oplysninger skal være pålidelige skal de også være verificerbare. Med det menes at 

forskellige parter med de samme informationer skal kunne nå frem til en generel enighed om årsrapportens 

informationer. Dog anerkender begrabsrammen, at der ikke kan opnås en fuldstændig enighed. Med 

sammenlignighed menes, at både regnskabets indehold fra forskellige perioder og mellem virksomheder i samme 

branche kan sammenlignes. Informationernes forståelse afhænger til dels af personen der skal anvende 

informationerne. Det forudsættes at dem der anvender informationerne fra årsrapporten, har en passende 

kendskab til økonomi og regnskab. Selvom informationerne skal være forståelige, så giver den ikke 

undskyldning til virksomhederne for at undlade at informere om komplekse forhold.
235

 

Bilag 2 - Toyota sagen  

Følgende er et aktuelt eksempel på en lånefinansierede overtagelse og omvendt fusion fra Island, hvor denne 

metode har givet mange problemer, det var årsagen til at mange virksomheder gik konkurs så hurtigt I krisen. 

Mange af disse virksomheder havde ikke haft problemer med drift før. Toyota sagen handler om hvis fusion der 

sker i kølvandet på en lånefinansieret overtagelse, er lovlig i forhold til den gældende lovgivning i Island og hvis 

renter fra gælden kan fradrages fra skat.   

Denne lånefinansierede overtagelse og omvendt fusion blev foretaget I Island, før den finansielle krise. 

Virksomheden Bergey ehf. blev stiftet den 7. desember 2005, med egenkapital på 500.000 ISK. Den 21. 

desember 2005, tog Bergey et lån fra Landsbanka Íslands hf. for 3,25 milljarder ISK. På Bergeys 

generalforsamling den 31. December 2005, besluttede aktionærene at forøge Bergeys egenkapital, med at udgive 

flere aktier, egenkapitalen blev I den forbindelse forhøjet med 2,6 milliarder ISK. På den same dato 

købte/erhvervede Bergey P. Samúelsson hf. for 5,6 milliarder ISK. Købsprisen blev betalt med de 3,25 

milliarder, lånet som Bergey havde fået fra Landsbanki og 2,35 milliarder af Bergeys egenkapital. Derefter 
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fusionerede P. Samúelsson hf. og Bergey ehf, hvor P Samúelsson var den fortsættende virksomhed. Navnet blev 

så ændret I Toyota á Íslandi ehf, hvor P. Samúelssons cvr nummer blev stadig brugt for virksomheden. Således 

tog Toyota á Íslandi over Bergeys ehf. egenkapital samt gæld, den gæld der var optaget for at købe/erhverve P 

Samúelsson hf. Toyota har således betalt for sin egen overtagelse.
236

   

Toyota lagde sag and mod Skattemyndighederne (RSK) der handlede både om fradrag i skat, samt hvis fusion i 

kølvandet på lånefinansieret overtagelse er lovlig i forhold til lög um hlutafélög § 104 der handler om 

selvfinansiering. RSK brugte i sin sag den danske lovgivning på området, især de ændringer der var lavet i 2009 

på selvfinasieringsforbuddet og krævede at der skulle være lignende lov i Island, idet at Island sammenligner sig 

tit med danmark, samt at hele den islandske lovgivning  i store træk bygger på danske lovgivning. Endvidere 

mente RSK at § 104 er ubruglig, når det vedrører selvfinansiering og der er brug for en regelændring, de mente 

at landet i modsat fald vil blive ramt lige så hårdt ramt ved en evt ny krise. Toyota mente at der var tale om lån 

til moderselskabet, som ikke er omfattet af § 104. RSK pegede endvidere på at ingen aktiver blev indskudt mod 

gælden, især fordi at Bergey´s eneste aktiv blev udlignet ved fusionen. Ved fusionen overtog Toyota Bergey´s 

gæld selvom ingen aktiv kom i mod den. Endvidere satte Toyota ikke egenkapitalen ned for at vise de virkelige 

forhold, men forhøjede i stedet goodwillen i virksomheden. Således forhøjede Toyota sin egen goodwill uden at 

købe den.  

Dommens afgørelse vedrørte dog ikke hvis selvfinansieringsforbuddet var overholdt eller ej, fordi at sagen i 

bund og grund var en skattesag. RSK vandt dog sagen. Mange eksperter mente at dommen med sin afgørelse 

viste at § 104 om selvfinansiering var blev overskredet og at der i den forbindelse var et forbud mod fusion i 

kølvandet på en lånefinansieret overtagelse men det var viste sig alligevel ikke at være tilfældet set til udfaldet af 

denne sag. 
237

 

Bilag 3 – RLBO  

 

 

  2007 2006 2005 2004 2003 

  Aktiver 552.931 242.743 180.632 57.224 53.639 

Actavis Goodwill 358.234 89.647 66.260 19.324 21.099 

  Egenkapital  274.524 84.339 82.244 23.394 19.792 

  Aktiver 61.729 59.212 51.234 69.753 26.513 
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Alfesca Goodwill 19.226 17.425 14.033 15.826 1.331 

  Egenkapital  29.418 25.535 19.785 21.542 3.635 

  Aktiver 225.763 137.707 96.137 29.238 8.621 

Avion/Hf.Eimskipaf.Ísl Goodwill 39.934 23.249 31.716 8.922   

  Egenkapital  41.269 51.005 29.142 4.113 1.681 

  Aktiver 103.669 99.290 33.538 16.842 5.239 

Atorka Goodwill 13.783 27.390 5.760 254   

  Egenkapital  9.064 12.272 9.940 8.969 4.093 

  Aktiver 184.740 179.071 125.714 32.651 27.477 

Bakkavör Goodwill 96.067 97.445 62.072 12.741 12.741 

  Egenkapital  34.720 33.184 14.110 10.574 9.218 

  Aktiver 14.683 18.769 22.810 20.815 12.308 

Dagsbrún/365 Goodwill 5.156 5.192 10.608 10.076 5.508 

  Egenkapital  4.545 6.137 7.563 7.563 5.392 

  Aktiver 732.560 416.963 161.782     

Exista Goodwill 42.926 44.095   

 

  

  Egenkapital  216.617 180.272 96.104     

  Aktiver 37.520 36.788 35.697     

Teymi Goodwill 19.648 17.587   

 

  

  Egenkapital  8.299 4.148 5.840     

  Aktiver 17.365 19.817 20.665 16.710 3.500 

Kögun Goodwill 6.618 6.445 11.665 10.173   

  Egenkapital  3.132 2.748 6.330 5.228 1.764 

  Aktiver 422.320 262.871 132.618 31.618 20.085 

FL.Group Goodwill 28.488 

 

3.267 78   

  Egenkapital  155.844 142.676 74.443 14.935 9.209 

  Aktiver 2.948.910 2.246.339 1.472.250 675.313 443.943 

Glitnir Goodwill 40.515 17.946 10.551 10.875 11.588 

  Egenkapital  169.969 146.119 84.750 50.313 24.423 

  Aktiver 72.800 86.023 51.429 35.225 26.493 

Icelandic Group Goodwill 17.649 19.861 12.186 5.488 76 

  Egenkapital  12.101 16.720 8.696 3.365 4.255 

  Aktiver 5.347.345 4.055.396 2.540.811 1.534.020 558.569 

Kaupþing Goodwill 60.014 63.118 50.481 34.208 5.948 

  Egenkapital  356.431 334.828 202.512 149.443 45.929 

  Aktiver 3.057.546 2.172.924 140.460 730.370 448.238 

Landsbanki Íslands Goodwill 23.062 12.078 9.380 1.012 1.168 
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  Egenkapital  184.004 149.457 110.059 38.015 22.381 

  Aktiver 39.077 20.906 8.684 7.637 7.301 

Marel Goodwill 8.728 9.213 724 375 315 

  Egenkapital  16.628 13.701 3.101 2.476 2.259 

  Aktiver 391.627 170.075 83.821 11.394 3.162 

Milestone Goodwill 79.009 14.353 11.114 

 

  

  Egenkapital  69.513 43.727 25.833 2.948 1.974 

  Aktiver 5.661 4.545 3.968 1.660 1.539 

Nýherji Goodwill 1.289 1.036 776 44 68 

  Egenkapital  1.763 1.397 1.397 1.280 1.330 

  Aktiver 652.287 412.288 259.349 89.648 22.529 

Straumur/Burðarás-

Fjárfestingabanki Goodwill 45.084 17.221 14.588 

 

  

  Egenkapital  143.393 141.349 144.871 32.474 16.093 

  Aktiver 70.443 69.379 30.777 20.242 18.471 

Tryggingamiðstöðin Goodwill 4.769 5.617   444 555 

  Egenkapital  25.615 21.972 16.090 6.991 6.011 

  Aktiver 39.529 44.118 25.817 6.680 7.284 

Össur Goodwill 21.284 22.794 14.689 1.539 1.683 

  Egenkapital  15.560 11.638 10.006 3.356 3.139 

  Aktiver 14.978.568 10.775.224 5.478.138 3.387.040 1.694.911 

Samlet beløb Goodwill 931.483 511.712 329.860 131.379 62.080 

  Egenkapital  1.772.409 1.423.288 952.816 386.979 182.578238 
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