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Da reglerne om nedskrivningstest for goodwill og andre langfri-
stede aktiver blev indført i 2005, var det ikke noget de fleste virk-
somheder bekymrede sig synderligt om. Der var fuld fart på øko-
nomien, masser af vækst og renteniveauet var efter datidens 
normer historisk lavt. Finanskrisen skabte kaos og nedskriv-
ningstests kom pludseligt i fokus. Selv nu – mange år efter den 
værste del af krisen – er den globale økonomi i lavvækst og ren-
terne er endnu mere historisk lave. Samtidig er nedskrivningste-
sten udfordret af markedets faldende risikoappetit og dermed, at 
afkastkravet i nedskrivningstesten, reelt er på samme niveau 
som før finanskrisen. 

Nedskrivningstest er et teknisk kompliceret område, som for 
mange kræver beregninger, som ikke anvendes i den normale 
drift. Testen kræver en række virksomhedsspecifikke forudsæt-
ninger og detaljer, som er vigtige for testens udførelse, og for at 
testen udføres i overensstemmelse med hensigten. Indhold og 
udførelse får direkte indflydelse på resultat og balance og er der-
for meget relevant at forstå for brugerne. Det er en del af regn-
skabsstandardens ånd, at ledelsen åbent skal diskutere forud-
sætninger og forventninger, som kan være særdeles følsomme i 
forhold til konkurrenter.

Ved vurdering af kandidater til specialprisen har dommerkomi-
teen lagt vægt på overholdelse af IFRS og særligt beskrivelsen af 
de virksomhedsspecifikke kriterier, forudsætninger og detaljer, 
der indgår i beregningerne i nedskrivningstesten. Der er lagt 
vægt på gennemsigtigheden, åbenheden og aktualiteten i beskri-
velserne. 

For nøgleforudsætninger er der lagt vægt på, om de er underbyg-
get af eksterne kilder og historiske erfaringer. Der er tillige lagt 
vægt på beskrivelsen af de væsentligste skøn og usikkerheder, 
som testen måtte være påvirket af.

Følsomhedsanalyserne er væsentlige for forståelsen, og der er 
lagt vægt på beskrivelsen af forudsætninger og præsentationen 
samt om der er foretaget sammenvejning af effekten fra flere for-
skellige faktorer og ikke kun en ad gangen. Der er lagt vægt på 
oplysninger om marginen til eventuel nedskrivning, hvor den 
gennemførte test ikke har medført nedskrivning. 

Generelt lægges der vægt, at omfanget af omtale og beskrivelser 
er proportional med relevansen og væsentligheden af den poten-
tielle nedskrivning og med aktivernes relative størrelse.
 
Gennemgangen af årsrapporter har generelt givet indtryk af 
gode udviklingsmuligheder på dette område. Der er stor forskel 
i omtalen, og det er naturligt begrundet i de forskellige situatio-
ner, virksomhederne befinder sig i. Det er jo f.eks. ikke interes-
sant med mange sider om nedskrivningstest, hvis der kun er få 
aktiver, eller hvis der er stor margin før nedskrivning, vil blive 
aktuel. Det er også oplagt, at der er stor forskel på omfanget af 
omtalen, om en virksomhed skal udføre mange tests eller kun 
ganske få.

Ikke- nominerede:
Dommerkomiteen vil gerne omtale visse virksomheder, som 
ikke er blevet nomineret til at modtage specialprisen.

ISS har mange potentielle test at udføre, fordi man har én Cash 
Generating Unit (CGU) pr. land. Der beskrives kort de generelle 
anvendte kriterier ligesom aktiverne størrelse oplyses, og der er 
tale om væsentlige beløb samlet. Der redegøres godt for opgø-
relse af anvendte diskonteringsrenter. I følsomhedsanalysen op-
lyses pr. land, hvor meget visse af nøgleforudsætningerne kan 
ændre sig uden nedskrivning, men ikke alle. Det kan være en 
fornuftig detaljeringsgrad for en virksomhed af denne størrelse, 
hvor der er pæn margin for en række aktiver, men gør samtidig 
beskrivelsen lidt overordnet og generisk.

DSV har en kort note om nedskrivning, som på en god måde og 
med et godt skema afspejler den store margin før der skal ned-
skrives, og det virker passende, at omtalen ikke er mere detalje-
ret.

H+H International har en detaljeret beskrivelse af forudsætnin-
ger og oplysninger om kriterier, herunder om fastlæggelse af dis-
konteringsrenter, ligesom der er en detaljeret beskrivelse af føl-
somhedsfaktorer med en beskrivelse af følsomhed i terminalpe-
rioden. Der testes pr. land baseret på usikkerhed og dermed ikke 
kun, hvor der er goodwill. 
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De nominerede selskaber er:

NKT Holding oplyser, at der er betydelig margin og har der-
for en passende kort beskrivelse af forudsætninger om overvejel-
serne om nedskrivninger i de to væsentlige segmenter. Skemaet 
med følsomhedsinformationer giver gode oplysninger om mar-
ginen, før nedskrivning vil blive aktuel.

Parken Sport & Entertainment giver særdeles detalje-
rede oplysninger om forudsætninger og kriterier for testens be-
regninger for de to af deres segmenter, nemlig FitnessDK og La-
landia. Forudsætningerne er diskuteret i forhold til aktuelle ni-
veauer, og der er anvendt eksterne kilder til fastlæggelse af for-
ventninger. I tillæg er der flotte og detaljerede oplysninger i rela-
tion til følsomhedsanalyserne, hvor der måles følsomhed på fire 
nøgleforudsætninger inkl. afledte effekter på andre forudsæt-
ninger. 

ØK med ændret navn til SANTA FE
Selskabet har foretaget meget væsentlige nedskrivninger, og for-
holdet er derfor passende oplyst i ledelsesberetningen og under 
væsentlige skøn og usikkerheder. Der gives detaljeret beskrivelse 
af forudsætninger, og følsomhedsanalysen oplyser åbent om be-
tydningen for nedskrivningen af ændringer i de enkelte parame-
tre.
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