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2 Executive summary 
This thesis concludes the study of Graduate Diploma in Business Administration (Financial and 

Management Accounting) at Copenhagen Business School. 

2.1 The problem 
The development of the economy towards a knowledge based economy, where the earnings 

increasingly are driven by intangible assets, both assets which are recognized in the annual report 

and those which are invisible in the financial statement. This problem has led to the following 

problem statement and supporting research questions: 

 Carry out a review of the current accounting policy for intangible assets, and review relevant types 

of intangible assets, including describing the nature and determine whether they can be recognized 

in the balance or not, to identify any issues for companies that share fundamental values enshrined 

in "invisible assets". This knowledge is used in an analysis of the need for information of an annual 

report user and the annual report from listed companies.  

1. How are the current accounting policies for intangible assets? 

2. Which intangible assets is recognized in the balance sheet, and which are not, and what are the 

basis for this? 

3. What needs and expectations does the user of the annual report have, regarding the annual report? 

4. How do listed entities report about their value-drivers? 

5. Can the listed entities improve their reporting to benefit the user of the annual report? 

The above are all means to answer the main question, which reads as follows: 

Are companies able to sufficiently report on significant intangible assets, whether these can be 

recognized in the balance sheet or not? 

2.2 The analysis 
In addressing the identified problem and associated research questions, I have gone through four 

phases. In the first phase I treated the accounting practices based on the conceptual framework, and 

the specific requirements for recognition, measurement and presentation of intangible assets. 
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In the next phase, I went through relevant types of intangible assets and determined whether these 

can be recognized or not. 

In the third phase, I undertook an assessment of the needs and expectations of the annual report 

user. In addition I explained what alternative methods for reporting non-financial information, there 

is. 

In the fourth and final phase, I presented the concept of "value reporting", and on basis of the 

"ValueReporting Framework", I made a set of expectations of what companies at least should 

describe in their annual report. I used these expectations when reviewing the annual reports of four 

Danish listed companies. 

2.3 The results 
The analysis, as mentioned above, gave rise to the conclusions in the following. 

The current accounting practices do not sufficiently allow recognition of intangible assets, that have 

a material impact on the earnings. Thus a large number of internally generated intangible assets are 

not recognized, because the calculation of cost is associated with too much uncertainty and it is 

difficult to separate the development of these assets, from the development of the company itself. 

This raises challenges for the user of the annual report, because he doesn't get a sufficient and 

complete picture of the company by reviewing the traditional financial reporting. This makes it 

difficult to assess the company and to value the stock. 

The conclusion of the review of the annual reports, is that the companies generally are good at 

describing the treatment and the importance of the intangible assets recognized in the balance sheet. 

They also described the objectives and strategies satisfactory, it is important to mention that some 

of the companies, made the importance of invisible assets, visible for the achievement of future 

goals and ambitions. However, the companies were poorly in describing the treatment of intangible 

assets, which are not recognized in the balance sheet. In addition a clear identification of the 

companies' value-drivers was missing, regardless of the accounting treatment. 

In the light of the above, the overall conclusion is, that the regulation of both qualitative and 

quantitative data in the annual report does not adequately account for the increasing interest and 

value in intangible assets. In addition, the companies does not manages to make it clear to users, 

what value-drivers there are in the company and how this is reflected in the financial presentations. 
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3 Indledning 
Den danske økonomi har de seneste årtier rykket sig gradvist mod en vidensøkonomi. Dette 

medfører at størstedelen af de børsnoterede virksomheder i Danmark, har væsentlige værdier i 

immaterielle aktiver og tit i immaterielle aktiver som ifølge den nuværende lovgivning og 

regnskabspraksis ikke må indregnes i virksomhedernes årsrapporter. Dette giver et mismatch 

mellem "det retvisende billede" og den nuværende regnskabspraksis. På den baggrund kan man ikke 

ved gennemgang af den finansielle del af årsrapporten tilstrækkeligt identificere hvilke væsentlige 

"value-drivers", der findes i den pågældende virksomhed. Ved "value-drivers" forstås de aktiviteter, 

aktiver og forhold der primært danner grundlaget for virksomhedens fremtidige indtjening. Den 

finansielle rapportering afspejler endvidere ikke disse aktivers betydning. 

Ovenstående var kort fortalt min indgang til denne opgave, og da jeg ikke havde en videre indsigt i 

området ønskede jeg at undersøge, hvorvidt dette "mismatch" er årsag til væsentlige 

problemstillinger for både virksomheden og ikke mindst regnskabsbruger.  

Afgangsprojektet indeholder på den baggrund en gennemgang af regnskabspraksis og 

regnskabsbrugers informationsbehov, med henblik på at identificere eventuelle problemstillinger. 

De identificerede problemstillinger vil med udgangspunkt i begrebet om Value Reporting danne 

baggrund for en analyse af rapporteringen fra fire danske børsnoterede virksomheder. Denne 

analyse har primært til formål, at opnå en overbevisning om hvorvidt den samlede årsrapport formår 

at synliggøre de værdier, der ikke kan indregnes i balancen.  

 

København, den 9. maj 2012 

Charlotte Ravnsmed Bøgeskov 
chbo08ad   
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4 Problemfeltet 
I dette kapitel gennemgås problemformuleringsprocessen, opdelt i hovedspørgsmål, 

problemformulering og undersøgelsesspørgsmål. Hovedspørgsmålet er det overordnede formål med 

opgaven, og det centrale spørgsmål jeg ønsker at besvare igennem arbejdet med projektet. 

Problemformulering kommer i korte vendinger rundt om problemidentifikation samt hvorledes 

projektet gribes an og hvilke emner der behandles. Undersøgelsesspørgsmålene understøtter 

problemformuleringen og arbejdet med projektet og hjælper til den naturlige opbygning heraf. 

4.1 Hovedspørgsmål 
Som det fremgår af indledningen, er projektet opstået på baggrund af et ønske om dybere kendskab 

til regnskabsposten "immaterielle anlægsaktiver" samt det faktum, at jeg umiddelbart ser det som en 

udfordring i dagens videnssamfund, at der er væsentlige immaterielle anlægsaktiver der ikke kan 

indregnes i balancen. Mit hovedspørgsmål er derfor som følger: 

"Formår virksomhederne i tilstrækkelig grad at rapportere om væsentlige immaterielle 

anlægsaktiver, uanset om disse kan indregnes eller ej?" 

4.2 Problemformulering 
Der foretages en gennemgang af den nuværende regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver 

samt gennemgang relevante typer af immaterielle anlægsaktiver, herunder beskrivelse af art samt 

fastlæggelse af hvorvidt disse kan indregnes i balancen eller ej, med henblik på at identificere 

eventuelle problemstillinger for virksomheder der har væsentlige værdier forankret i såkaldte 

"usynlige aktiver". Denne viden benyttes i en analyse af regnskabsbrugers informationsbehov og 

børsnoterede virksomheders rapporteringsforhold. 

4.3 Undersøgelsesspørgsmål 
1 Hvordan er den nuværende regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver? 

2 Hvilke immaterielle anlægsaktiver kan aktiveres og hvilke kan ikke, og hvad er grundlaget 

herfor? 

3 Hvad er regnskabsbrugernes informationsbehov og forventning til årsrapporten? 

4 Hvorledes rapporterer store børsnoterede virksomheder i C20-indekset om de forhold der skaber 

værdi for dem? 

5 Kunne virksomhederne forbedre deres rapportering til gavn for regnskabsbruger? 
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5 Afgrænsning 
Når man vælger at skrive HD afgangsprojekt, med titlen immaterielle aktiver er der grundlag for at 

gribe fat i mange forskellige problemstillinger og emner, som kunne være relevante at belyse. Det 

er derfor vigtigt for mig at bruge dette afsnit til at konkretisere, hvad jeg vil belyse i nærværende 

opgave og mere vigtigt, hvad jeg vælger at se bort fra. 

Jeg har valgt ikke at gå ind i en diskussion, om man bør ændre regnskabspraksis, således at de ikke-

aktiverbare immaterielle anlægsaktiver kan indregnes i balancen. Jeg gennemgår derfor blot den 

nuværende regnskabspraksis og regulering af området og accepterer forholdende som de er. I stedet 

fokuserer jeg på hvordan virksomheder i stedet kan rapportere om væsentlige forhold, der kan have 

værdi for regnskabsbrugeren, indenfor rammerne af den nuværende lovgivning. 

Opgavens problemfelt og undersøgelsesspørgsmål angiver ikke tydeligt hvorvidt der tages 

udgangspunkt i årsregnskabsloven eller IFRS1

I analysen er fokus rettet mod store børsnoterede virksomheder, der alle indgår i C20-indekset. 

Dette valg er truffet, idet der for denne type af virksomheder der er noteret og som har væsentlige 

"usynlige aktiver" også opstår en betydelig afvigelse mellem markedsværdien og den bogførte 

værdi. Denne værdi er det op til investor selv at værdiansætte, hvilket virksomheden kan afhjælpe 

med tilstrækkelig kvantitativ og kvalitativ rapportering. Herudover må årsrapporterne for de 

børsnoterede virksomheder også ses som "best-practice" på området, idet det må antages at 

virksomheder rapporterer om færre forhold, jo lavere regnskabsklasse de er kategoriseret i. 

. Dog vil jeg her klarlægge, at jeg lægger 

hovedvægten og fokus på bestemmelserne i IFRS, denne beslutning grunder I at de virksomheder, 

der indgår i min analyse alle aflægger deres årsrapport i overensstemmelse med IFRS. For 

immaterielle anlægsaktiver, er der imidlertid ikke mange forskelle mellem årsregnskabsloven og 

IFRS og jeg vil derfor i løbet af opgaven præcisere hvor de væsentligste forskelle opstår. Således at 

man alligevel efter læsningen af opgaven, opnår en forståelse for regnskabspraksis og lovgrundlaget 

uanset om der aflægges årsrapport efter årsregnskabsloven eller IFRS. 

Jeg har endvidere vurderet det som værende unødvendigt at lave strategiske analyser af de udvalgte 

virksomheder. Det er klart, at det ville gavne i forhold til identificering af virksomhedernes 

indtjeningsgrundlag m.v. Det er imidlertid min vurdering, at der er tale om kendte virksomheder 

                                                 
1 Internation Financial Reporting Standards 
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med en tydelig forretningsmodel, hvor jeg ved en kort præsentation og gennemgang kan identificere 

hvilke usynlige aktiver den pågældende virksomhed er afhængig af. 

6 Metode 
Formålet med afgangsprojektet er at skabe en dybere forståelse af det valgte emne, hvilket gøres 

ved at behandle problemformuleringen, hovedspørgsmål samt undersøgelsesspørgsmål og 

afslutningsvist at konkludere på disse. 

Dette afsnit har yderligere til hensigt at give læseren en indsigt i hvilke teoretiske og metodiske 

tanker, der ligger til grund for afgangsprojektets problemfelt. 

For at redegøre for min metodetilgang og angrebsvinkel til opgaven, har jeg valgt først og fremmest 

at beskrive mine kilder og foretage en vurdering af disse. Herefter har jeg udarbejdet en illustrativ 

oversigt over opgavens indhold og omfang. Den vil jeg endvidere beskrive ved at give en kort 

indledning og forsmag på alle områderne og formålet med dem. Samtidig vil jeg linke de enkelte 

kapitler sammen med undersøgelsesspørgsmålene, så læseren hele tiden kan vende tilbage hertil for 

at få en forståelse for, hvorfor de enkelte dele er medtaget, og hvad jeg ønsker at opnå hermed. 

6.1 Kilder 
Jeg har primært benyttet mig af sekundære kilder, og har afholdt et enkelt interview. 

Jeg har vurderet, at afgangsprojektets problemfelt samt tilhørende spørgsmål, bedst løses ud fra 

diskussioner og vurderinger af de undersøgte forhold.  

Der anvendes i høj grad teoretiske kilder, ved vurdering af kildernes objektivitet og troværdighed er 

jeg af den opfattelse at de alle er anerkendte såvel som relevante og troværdige. De teoretiske kilder 

er suppleret med relevante publikationer og pensumbøger fra studietiden på HD R.  

Konkrete kildehenvisninger findes løbende i projektet, hvor dette er vurderet relevant. Links til 

internetsider optræder også som kildehenvisninger. Det kan ikke garanteres at disse links, ved 

opfølgning ikke er beskadiget. Det er imidlertid min vurdering at de brugte links i høj grad stammer 

fra seriøse og konsistente udbydere, hvorfor dette ikke bør forekomme. 

Analysen af rapporteringsforholdende, er hovedsageligt udført på baggrund af de udvalgte 

virksomheders årsrapporter for 2011. Disse er ikke medtaget som bilag, med begrundelse i deres 
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længde, men da de er offentligt tilgængelige på internettet, er der alene henvist til hjemmesiden 

hvor de kan downloades. Anvendt data fra årsrapporterne anses som værende valid, idet de alle 

indeholder en blank påtegning fra selskabets revisor.  

Dette afgangsprojekt adskiller sig fra andre afhandlinger, der er skrevet om immaterielle 

anlægsaktiver, idet nærværende projekt primært omhandler immaterielle anlægsaktiver, der ikke 

indregnes i balancen og endvidere er fokus mere i retning af muligheder for alternativ og kvalitativ 

rapportering indenfor den nuværende regnskabspraksis, og ikke en kritisk gennemgang af 

regnskabspraksis, med henblik på at opstille alternativer hertil. 

6.2 Struktur og opsætning 

 

 

Først og fremmest fastlægges formålet og omfanget af opgaven i form af en problemformulering 

med understøttende undersøgelsesspørgsmål samt definering og redegørelse for afgrænsning og 

FASE 1: 
Fastlæggelse af  

opgaven, herunder 
problemfelt, 

afgrænsning og 
metode 

(Kap. 2-6) 

FASE 2: 
Teoretisk 

gennemgang af 
begrebsrammen samt 
regnskabspraksis for 

immaterielle 
anlægsaktiver 

(Kap. 7-9) 

 

FASE 3: 
Teoretisk og 

praktisk 
gennemgang af 

relevante 
immaterielle 

aktivtyper 
(Kap. 10-11) 

FASE 4: 
Beskrivende og 

vurderende gennemgang 
af regnskabsbrugers 

informationsbehov, samt 
alternative former for 

rapportering 
(Kap. 12-16) 

FASE 5: 
Analyserende 

gennemgang af 4 
årsrapporter for 

børsnoterede danske 
selskaber 
(Kap. 17) 

FASE 6: 
Konkluderende, 

vurderende, 
summerende og 

reflekterende del.  
(Kap. 18-19) 
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metodetilgang. Disse kapitler skal medvirke til, at det står helt klart for læseren, hvad der 

undersøges i opgaven, hvorfor dette undersøges og hvordan det undersøges. 

Herefter følger en redegørelse for lovgrundlaget omfattende en beskrivelse af begrebsrammen 

overordnet, samt specifik gennemgang af  indregning, måling og præsentation af immaterielle 

anlægsaktiver. 

Når lovgrundlaget er præciseret, jf. ovenstående, vil jeg gennemgå centrale typer af immaterielle 

aktiver, der bliver mere og mere relevante for virksomhedernes værdiskabelse og indtjening. Jeg vil 

derfor gennemgå lovens regulering af disse og fastslå hvilke aktiver, der kan indregnes i balancen, 

og hvilke der ikke kan. 

Med lovgrundlaget og ikke mindst kendskabet til hvilke aktiver, der ikke kan indregnes for øje. 

Foretages en undersøgelse af, hvad regnskabsbrugers informationsbehov og forventning til 

årsrapporten er. Denne del af opgaven indeholder endvidere en kort gennemgang og vurdering af 

alternative former for rapportering samt hvilke muligheder der er for rapportering udenfor 

årsregnskabet2

Når ovenstående faser af opgaven er gennemført, og der er opnået en tilstrækkelig viden om 

lovgrundlaget, ikke-aktiverbare immaterielle aktiver og regnskabsbrugers behov, gennemføres 

analysen. Analysen tager udgangspunkt i en anerkendt model, som jeg gennemgår og tilpasser 

forventninger til med undersøgelsens formål for øje. Analysen indeholder en gennemgang af 

årsrapporterne for fire børsnoterede danske selskaber med henblik på at klarlægge, om de formår at 

rapportere tilstrækkeligt og rimeligt i forhold til de definerede forventninger. 

, og hvorledes denne rapportering lovmæssigt reguleres. 

Herefter følger den konkluderende fase af opgaven, der rummer en opsummering af alle 

delkonklusionerne, og i sidste ende skal formå at give svar på de i problemformuleringen definerede 

undersøgelsesspørgsmål. Herudover indeholder denne del en reflekterende del om anvendelsen og 

relevansen af opgavens konklusioner, samt anden opnået viden og resultater som ikke umiddelbart 

ligger inden for problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene. 

Efter hver fase i projektet, summeres de opnåede resultater i en delkonklusion, der dermed afslutter 

fasen. 

                                                 
2 Årsregnskabet indeholder udelukkende den finansielle del af årsrapporten. 
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7 Begrebsrammen 
Begrebsrammen er den overordnede ramme, der er udviklet for at give generelle retningslinjer til 

virksomhederne i aflæggelsen af deres eksterne rapportering, så den bliver informativ for 

regnskabsbrugerne. 

Begrebsrammen i årsregnskabsloven fra 2001 er forankret i IASB's3 begrebsramme fra 19894

Begrebsrammen fungerer som "grundloven" for den eksterne finansielle rapportering, og dens 

formål er blandt andet at:

. 

5

I. vejlede lovgivere og standardsætter ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt 

 

II. danne referencerammer for løsning af regnskabsproblemer, som ikke er løst af eksisterende 

lovgivning eller standarder 

III. forøge sammenlignelighed og konsistens ved at reducere antallet af mulige alternative 

metoder 

IV. modvirke indflydelse af enkeltpersoners særinteresser og politiske pres 

V. reducere analyseomkostninger i forbindelse med løsning af tvivlsspørgsmål 

VI. forøge regnskabsbrugernes tillid til og forståelse af årsrapporten. 

Årsregnskabslovens begrebsramme fra 2001 indeholder følgende fem niveauer: 

Niveau 1: Brugernes informationsbehov 

Niveau 2: Kvalitative egenskaber 

Niveau 3: Definition af elementer 

Niveau 4: Indregning og måling 

Niveau 5: Klassifikation og præsentation 

Niveau 1 og 2 kan siges at gælde for hele årsrapporten, hvorimod de resterende tre niveauer alene 

gælder for selve årsregnskabet, hvor den finansielle information præsenteres. 

Jeg vil i det følgende gennemgå de fem niveauer og præsentere deres indhold og bestemmelser. 

                                                 
3 International Accounting Standard Board 
4 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 194 
5 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 194 
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7.1 Niveau 1: Brugernes informationsbehov 
Det er helt grundlæggede for udarbejdelse af årsrapporter, at virksomheden kender årsrapporternes 

brugere, og hvilket behov for information de har. Samlet set kalder man brugerne for 

virksomhedens interessenter, og disse kan f.eks. være: 

• Kunder 

• Leverandører 

• Medarbejdere 

• Investorer 

• Offentlige myndigheder. 

Jeg vil gerne understrege, at ovenstående ikke er en udtømmende liste, men et eksempel på en 

virksomheds interessenter, altså dem der har interesse i virksomhedens udvikling og resultater. 

Alle interessenters behov bør så vidt muligt opfyldes. Dog kan det ske, at interessenternes behov og 

ønsker kan være så modstridende, at ikke alles ønsker og behov kan opfyldes. I sådanne tilfælde er 

der efterhånden opnået enighed om, at investorernes behov bliver prioriteret højest, da det er dem, 

der stiller risikovillig kapital til rådighed for virksomheden. Endvidere har den internationale 

regnskabsregulering argumenteret for, at hvis investorernes omfattende behov for finansiel 

information er opfyldt, bør de øvrige interessenters behov ligeledes være opfyldt.  

Årsrapporten skal give et retvisende billede, og et retvisende billede er karakteriseret ved, at 

årsrapportens brugere ikke gives et forkert indtryk af virksomhedens performance, og på baggrund 

heraf træffer forkerte økonomiske og virksomhedspolitiske beslutninger. 

Endvidere formodes det, at brugerne ikke besidder ekspertviden. Dog forventes det, at brugerne har 

en grundlæggende indsigt og forståelse for regnskaber. Dette er i tråd med det bagvedliggende 

elementære krav om, at årsrapporten skal udarbejdes, så den er let at forstå for brugeren. 

Virksomheder og koncerner kan dog ikke med henvisning til kravet om forståelighed udelade vigtig 

information. Det fremgår specifikt af IASB's begrebsramme, at: "oplysninger om indviklede 

forhold, som skal være indeholdt i årsregnskabet, fordi de er af betydning for regnskabsbrugers 

behov for økonomisk beslutningstagen, skal således ikke udelades, udelukkende fordi de kan være 

vanskeligt tilgængelige for visse regnskabsbrugere". 
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7.2 Niveau 2: Kvalitative egenskaber 
For at sikre, at årsrapportens informationer er nyttige samt sammenlignelige, stiller begrebsrammen 

en række kvalitative krav til årsrapporten, hvoraf de mest centrale er relevans og troværdig 

repræsentation. Kravene fremgår specifikt af årsregnskabslovens § 12, stk. 3. 

7.2.1 

Regnskabsinformation kategoriseres som værende relevant, når den kan få indflydelse på brugerens 

økonomiske beslutninger om ressourceallokering, forvaltningskontrol og fordeling

Relevans 

6

Ved ressourceallokering menes den kapital eller arbejdskraft, investorer, långivere, medarbejdere 

m.fl. allokerer til virksomheden. Denne ressourceallokering, primært kapitalallokeringen, tages der 

beslutning om på baggrund af forventninger til virksomhedens fremtidige performance, risikoprofil, 

indtjening m.v. 

. Disse 

elementer siges at udgøre "normal-informationsbehovet". 

Forvaltningskontrol er den kontrol, interessenterne fører med virksomheden, for at sikre ledelsens 

ansvarlighed over for de ressourcer, interessenterne har allokeret til virksomheden.  

Fordeling henføres til virksomhedens fordelingsevne vedrørende likviditet, overskud m.v. 

Regnskabsbrugeren har derfor brug for nødvendige aktuelle regnskabsinformationer for at 

udarbejde tilstrækkelige prognoser i forbindelse med beslutningstagen om ressourceallokering og til 

mere historiske opgaver som kontrol og overskudsfordeling. 

7.2.2 

Dette kvalitetskrav blev tidligere kaldt pålidelighed og indebærer, at årsregnskabet ikke må 

indeholde urealistiske og usandsynlige forhold, hvilket kan være med til at ændre regnskabsbrugers 

vurdering af den pågældende virksomhed. Troværdig repræsentation dækker over det faktum, at 

informationen skal være fuldstændig, neutral og fejlfri. 

Troværdig repræsentation 

7.2.3 

Ud over de to fundamentale kvalitative egenskaber, relevans og troværdig repræsentation, er der en 

række supplerende kvalitative egenskaber. De er: sammenlignelighed, verificerbarhed, aktualitet og 

forståelighed. 

Supplerende kvalitative egenskaber 

                                                 
6 Kilde 4 - Regnskabsrådets rapport om revision af årsregnskabsloven. 



Begrebsrammen  Charlotte Bøgeskov 

  15  
  

Kravet om sammenlignelighed relaterer sig til det faktum, at det skal være muligt for 

regnskabsbrugerne at sammenligne selskabets årsrapport i forhold til tidligere år eller perioder og 

ligeledes i forhold til andre virksomheder. Dette kræves for at gøre det nemmere for 

regnskabsbruger at identificere, analysere og vurdere udviklingstendenserne.7

Forståelighed knytter sig til det faktum, at regnskabet skal være forståeligt for regnskabsbrugeren. 

Dog forudsættes det, at regnskabsbrugeren har et rimeligt kendskab til økonomiske og 

forretningsmæssige forhold m.v. Imidlertid kan man ikke med henvisning til kravet om 

forståelighed undlade at oplyse om komplekse forhold.

 

8

7.3 Niveau 3: Definition af elementer 

 

Når vi taler om definitioner, befinder vi os i begrebsrammens niveau 3, der definerer de dele, 

årsregnskabet er sammensat af. Alle poster i årsregnskabet skal indgå i en af disse dele og dermed 

overholde definitionen. 

7.3.1 

Definitionen af aktiver lyder: "ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af 

tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden".

Aktiver 

9

Det helt essentielle i denne definition er, at aktivet skal skabe 

  

fremtidige økonomiske fordele

At aktiverne skal være 

 for 

virksomheden. Fremtidige økonomiske fordele er et bredt begreb, og der kan derfor både være tale 

om aktiver, som direkte genererer indtægter til virksomheden, og aktiver, der sparer omkostninger 

for virksomheden. Begge typer aktiver giver virksomheden en fremtidig økonomisk fordel, idet 

bundlinjen i regnskabet forbedres i begge tilfælde. 

under virksomhedens kontrol

                                                 
7 Kilde 8 - Immaterielle aktiver / IFRS 

 betyder ikke udelukkende, at virksomhederne 

juridisk skal eje aktiverne, selv om dette typisk vil være tilfældet. Et aktiv, som virksomheden ikke 

juridisk ejer - men hvorfra virksomheden selv oppebærer den økonomiske risiko, og derved også 

opnår de økonomiske fordele - vil også overholde definitionen og bliver opfattet og indregnet som 

et aktiv i virksomhedens regnskab. 

8 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen, s. 51 
9 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 222. 
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Slutteligt skal aktiver være et resultat af tidligere begivenheder

7.3.2 

 og må således ikke være aktiver, der 

forventes anskaffet. De skal altså være under virksomhedens kontrol inden, eller senest, på 

balancedagen. 

Årsregnskabsloven har ikke opstillet en definition for immaterielle anlægsaktiver. Den har 

udelukkende opstillet en definition for anlægsaktiver, der lyder således: "aktiver, der er bestemt til 

vedvarende brug eller eje".

Immaterielle anlægsaktiver 

10

Årsagen, til at der ikke er indført en definition af immaterielle anlægsaktiver, skyldes ifølge 

regnskabsrådet, at en definition i loven kan komme til at blokere for en positiv udvikling af 

regnskabspraksis.

 Modsætningsvis bestemmer denne definition så også, at de aktiver, der 

ikke kan indeholdes i denne definition, er omsætningsaktiver. 

11

IAS 38

 

12 derimod definerer de immaterielle anlægsaktiver: "Immaterielle anlægaktiver er 

identificerbare, ikke-monetære aktiver uden fysisk substans til brug ved fremstilling eller levering 

af varer eller tjenesteydelser til udlejning til andre eller til administrative formål".13

Til IAS 38 knyttes endvidere den generelle definition på aktiver, som beskrevet i tidligere afsnit, 

hvor et aktiv skal være opstået på baggrund af historiske begivenheder, under virksomhedens 

kontrol, og det skal forventes at generere fremtidige økonomiske fordele for virksomheden. 

 

Det væsentligste indhold i definitionen er kravet om identificerbarhed. Det kræves således, at de 

immaterielle anlægsaktiver enten er separerbare, hvilket vil sige, at virksomheden kan adskille det 

fra dets øvrige aktiver. Således opfylder f.eks. synergier mellem aktiver, der skaber en økonomisk 

fordel for virksomheden, ikke kravet om identificerbarhed. 

7.3.3 

Jeg vil i det efterfølgende gennemgå en række definitioner, som jeg finder relevante for nærværende 

fremstilling. 

Øvrige relevante definitioner 

Dagsværdien

                                                 
10 Kilde 3 - finansiel rapportering, s. 228,  

 defineres i årsregnskabsloven som "det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles ved 

transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter". I IAS 38 findes der også en definition, der 

11 Kilde 4 - Regnskabsrådets rapport om revision af årsregnskabsloven, s. 111. 
12 IAS = International accounting standard. 
13 IAS 38 (para. 7) 
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adskiller sig lidt fra den danske: "Dagsværdi er det beløb, et aktiv kan omsættes til ved en handel 

mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter". Definitionen i IAS adskiller sig fra 

den danske i årsregnskabsloven, idet den kræver, at parterne ud over at være uafhængige også skal 

være kvalificerede og villige. 

I forbindelse med denne fremstilling, og dermed handel med immaterielle anlægsaktiver, er det min 

vurdering, at det kan antages, at parterne vil være professionelle, hvorfor de to definitioner vil 

stemme overens alligevel for dette område. 

Kostpris er ifølge den danske årsregnskabslov: "det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, 

uanset om dette er anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet". IAS 38 indeholder også en 

definition, som dog dækker over det samme, på trods af den noget anderledes formulering: "det 

beløb, der er betalt i likvider, eller dagsværdien af en anden form for vederlag, som erlægges for 

anskaffelsen af et aktiv på anskaffelses- eller fremstillingspunktet". 

Brugstiden kan enten være "den periode, hvori aktivet forventes at blive brugt af virksomheden" 

eller "antallet af producerede enheder eller tilsvarende enheder, som virksomheden forventer at 

opnå fra aktivet". Defintionerne er i overensstemmelse med IAS 38. Det er dog min vurdering, at 

definitionen i FASB 142 er at foretrække: "Brugstiden er den periode, hvor aktivet forventes at 

bidrage direkte eller indirekte til den fremtidige pengestrøm". Det positive ved denne definition er, 

at den præciserer, at det altafgørende for et aktiv er dets evne til at generere fremtidige positive 

pengestrømme.  

Afskrivninger på immaterielle aktiver defineres i IAS 38 således: "den systematiske allokering af 

et immaterielt aktivs afskrivningsberettigede beløb, over dets brugstid". Ved det 

afskrivningsberettigede beløb menes et aktivs kostpris eller et andet beløb brugt i årsrapporten i 

stedet for kostpris, fratrukket aktivets scrapværdi. 

Scrapværdien eller restværdien, som den også kaldes, er et udtryk for den mindste værdi, hvortil et 

anlægsaktiv kan nedskrives/afskrives. Det er ikke en fastsat værdi, men derimod en vurdering man 

foretager af, hvad værdien af anlægsaktivet vil være, når dette ikke længere skal bruges i 

virksomhedens drift. 
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7.4 Niveau 4: Indregning og måling 
Før man taler om indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver i det officielle årsregnskab, er 

det en ufravigelig betingelse, at definitionerne i niveau 3 er opfyldt, jf. afsnit 7.3. 

De generelle indregningskriterier for et aktiv, jf. årsregnskabslovens § 33, stk. 1, der ligeledes er i 

overensstemmelse med IAS 38, afsnit 19, lyder således: 

• Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden 

• Aktivets værdi/kostpris14

Jeg vil i senere afsnit, og i særdeleshed i kapitel 8, gennemgå ovenstående indregningskriterier 

dybdegående i forbindelse med gennemgangen af indregning og måling af immaterielle 

anlægsaktiver. 

 kan måles pålideligt 

Modsætningsvist kan man af årsregnskabslovens § 33 fortolke, at hvis anlægsaktivet ikke opfylder 

indregningskriterierne ovenfor, skal det køres direkte i driften ved at omkostningsføre det i 

resultatopgørelsen og dermed forringe årets resultat. Hvis indregningskriterierne derimod opfyldes, 

og det derfor er tilladt at indregne anlægsaktivet, kommer man til udfordringen med at fastlægge 

værdien. Årsregnskabsloven fastslår jf. § 36, at kostprisen skal anvendes ved første indregning, 

uanset hvilken regnskabspost, der er tale om. Ved efterfølgende indregninger afhænger 

målegrundlaget derimod af, hvilken regnskabspost der opereres med. I årsregnskabsloven findes der 

en stribe andre målegrundlag end kostpris. Der kan eksempelvis nævnes: dagsværdi, amortiseret 

kostpris, genanskaffelsesværdi, genindvindingsværdi, kapitalværdi, nettorealisationsværdi og 

salgsværdi. Jeg vil ikke beskrive de omtalte målegrundlag nærmere her. I de efterfølgende afsnit vil 

jeg gøre dette, hvor det findes nødvendigt. 

7.5 Niveau 5: Klassifikation og præsentation 
Når man har konstateret, at en regnskabspost opfylder kriterier m.v. på de fire foregående niveauer i 

begrebsrammen, kan man medtage regnskabsposten i den eksterne rapportering. Det er i den 

forbindelse vigtigt, at regnskabsposten præsenteres korrekt. I den forbindelse kræves det, at 

følgende to kriterier overholdes15

                                                 
14 Årsregnskabsloven bruger "værdi" og IAS 38 bruger "kostpris". Denne forskel er dog underordnet, da både 
årsregnskabsloven og IAS kræver kostprisen anvendt ved første indregning. 

: 

15 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven 
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• "Kriterierne eller egenskaberne, som danner grundlag for klassifikation, skal være relevante for 

brugerne med henblik på at dække deres informationsbehov", og 

• "transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier eller 

egenskaber, således at der dannes homogene klasser". 

7.6 Grundlæggende forudsætninger 
Årsregnskabslovens § 13 rummer en række grundlæggende forudsætninger for, at årsrapporten kan 

opfylde sit formål. I det følgende har jeg opridset og uddybet dem alle16: 

Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og forståelig måde. Denne forudsætning er egentlig identisk 

med kravet i begrebsrammens niveau 2 om forståelighed, som er beskrevet i et tidligere afsnit og 

kategoriseres som en supplerende kvalitativ egenskab. 

Klarhed 

Denne forudsætning kan kort gengives som "indhold frem for formalia" og betyder, at der skal tages 

hensyn til de faktiske forhold frem for formaliteter, der ikke har et egentligt indhold. Denne 

forudsætning er i tråd med kvalitetskravet om troværdig repræsentation på niveau 2.  

Substans 

Denne forudsætning bestemmer, at alle forhold skal indgå i årsrapporten, med mindre de er 

uvæsentlige og derfor ikke vil ændre på regnskabsbrugers økonomiske og virksomhedspolitiske 

beslutninger om virksomheden. Dog skal de uvæsentlige forhold medtages i årsrapporten, hvis de 

sammenlagt betragtes som værende væsentlige. Det er klart, at man ikke kan fastsætte niveauet for 

et generelt væsentlighedsniveau, da dette afhænger af virksomhedens forhold og art samt brugernes 

behov. 

Væsentlighed 

En årsrapport skal aflægges med fortsat drift for øje. Såfremt det ikke vurderes, at virksomheden 

kan fortsætte sin aktivitet, skal aflæggelsen af årsregnskabet tilpasses dette. 

Going koncern 

 

                                                 
16 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 217 
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Forudsætningen om neutralitet omhandler det faktum, at virksomheden selv udarbejder regnskabet 

og foretager de nødvendige regnskabsmæssige skøn m.v. Derfor bestemmer denne forudsætning, at 

alle værdiændringer skal medtages, uanset hvordan de påvirker virksomhedens resultat samt 

egenkapital. Det er dog kun, såfremt de anses som værende væsentlige, jf. forudsætningen om 

væsentlighed omtalt ovenfor. 

Neutralitet 

Denne forudsætning går på, at der ofte kan være tidsmæssig forskel på, hvornår en transaktion eller 

begivenhed finder sted, og hvornår denne begivenhed eller transaktion ender ud i en reel 

pengestrøm. Denne forudsætning bestemmer derfor, at begivenheder, transaktioner samt 

værdiændringer skal indregnes, når de finder sted. 

Periodisering 

Denne forudsætning hænger sammen med kvalitetskravet om sammenlignelighed, der findes i 

begrebsrammens niveau 2. Forudsætningen dækker over det faktum, at man ikke kan benytte 

forskellige indregningsmetoder og målegrundlag på de samme slags forhold eller regnskabsposter. 

Konsistens 

Forudsætningen bestemmer, at alle transaktioner, begivenheder, værdiændringer m.v. skal 

indregnes hver for sig, og de ikke må sammenlægges eller modregnes hinanden. 

Bruttoprincippet 

Denne forudsætning bestemmer helt kort, at der ikke må være forskel mellem sidste års 

ultimobalance og indeværende års primobalance. Dette sikrer, at alle transaktioner, begivenheder og 

værdiændringer præsenteres for regnskabsbruger. 

Formel kontinuitet 

Der må kun ske ændring af regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, 

indregningsmetode, målegrundlag og valutaenhed, såfremt det er nødvendigt i forhold til 

lovændringer eller overgang til anden regnskabsklasse, eller hvis der opnås et mere retvisende 

billede. 

Reel kontinuitet 
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8 Indregning, måling og præsentation 
I dette kapitel vil indregningskriterierne for immaterielle aktiver gennemgås mere detaljeret end det 

er gjort ved gennemgangen af begrebsrammen. Herudover gennemgås, hvorledes aktiverne måles 

ved indregning i årsregnskabet, både ved første måling og efterfølgende måling. Denne 

gennemgang foretages med udgangspunkt i årsregnskabsloven, der i vidt omfang er i identisk med 

IFRS. Der eksisterer enkelte afvigelser, som jeg vil præcisere efterfølgende. Slutteligt vil jeg 

behandle hvorledes immaterielle aktiver præsenteres og redegøres for i den eksterne rapportering. 

8.1 Generelle indregningskriterier 
Betingelserne i IAS 38 for at kunne indregne et immaterielt anlægsaktiv i balancen, når dette 

overholder definitionen, er generelt i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven. Dermed 

skal følgende indregningskriterier være opfyldt17

1)  det skal være sandsynligt, at aktivet vil tilføre fremtidige økonomiske fordele til virksomheden, 

og 

: 

2) at måling af kostprisen er troværdig repræsentativ. 

I det første kriterium anføres det, at det skal være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

tilgå virksomheden. Hvad der menes med sandsynligt, er ikke uddybet yderligere i hverken 

årsregnskabsloven eller IAS 38. Årsagen til, at der ikke er lavet en mere målbar beskrivelse, 

begrundes med, at en kvantificering muligvis kan medføre uønskede adfærdsmønstre hos 

virksomhederne. Der er dog en bred forståelse for, at begrebet sandsynligt kan fortolkes som, at det 

er mere sandsynligt at aktivet vil tilføre fremtidige økonomiske fordele til virksomheden, end at det 

ikke gør. Hvilket også kan siges som, at denne sandsynlighed skal overstige 50 %.18

Dette giver en anden udfordring, når vi beskæftiger os med immaterielle anlægsaktiver, da der er 

stor usikkerhed om, hvorvidt aktivet er i stand til at skabe fremtidige økonomiske fordele. Dette 

skyldes blandt andet, at der er en del andre faktorer, der gør sig gældende for, hvorvidt denne 

økonomiske fordel kan opnås. IAS 38 anfører, at "en virksomhed skal vurdere sandsynligheden for, 

at der vil tilflyde virksomheden fremtidige økonomiske fordele. Det forudsættes, at sådanne fordele 

 

                                                 
17 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen 2012, s. 98 
18 Kilde 9 - Regnskabsmæssig behandling af immaterielle anlægsaktiver 
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kan skabes under forudsætninger, der er rimelige og dokumenterbare, og som er udtryk for 

ledelsens bedste skøn over de økonomiske forhold, der vil eksistere i aktivets levetid"19

Kriterium nr. 2 blokerer for indregning af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver, idet der 

argumenteres for at, det ikke er muligt i praksis at opgøre omkostningerne og dermed værdien heraf 

tilstrækkeligt pålideligt. Der stilles endvidere krav til registreringsrutiner - og systemer, som ofte vil 

være en væsentlig administrativ byrde for virksomheden. Endvidere begrundes det med at, det er 

særdeles vanskeligt at udskille udviklingen heri fra virksomhedens overordnede udvikling.

  

20

Man kan derfor på baggrund af ovenstående drage den konklusion, at alle erhvervede immaterielle 

anlægsaktiver kan aktiveres, når definitionen er opfyldt. Derimod er det som udgangspunkt aldrig 

muligt at aktivere internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver. Der er dog enkelte afvigelser til 

dette som jeg vil gennemgå i kapitel 10 og 11, der omhandler gennemgang af specifikke typer af 

aktiver. 

 

Herudover skal immaterielle aktiver udgå af balancen, når de væsentligste fordele og risici 

vedrørende aktiverne ikke længere ligger hos virksomheden. Herudover skal indregningen også 

ophøre, når aktivet ikke længere anvendes, nedskrives eller lignende, i de situationer hvor salg ikke 

er en mulighed.21

8.2 Måling ved første indregning 

 

Det gælder for immaterielle anlægsaktiver, at disse skal måles til kostpris ved første indregning, da 

denne på dette tidspunkt er det samme som dagsværdien. For virksomheder i regnskabsklasse B, 

omfatter dette som minimum direkte medgåede omkostninger.22 Ved erhvervede immaterielle 

anlægsaktiver er kostprisen lig med købsprisen tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til 

erhvervelsen af det pågældende aktiv.23 Når der aflægges årsrapport i overensstemmelse med 

reglerne for regnskabsklasse C og D, skal indirekte omkostninger regnes med i kostprisen jf. 

årsregnskabslovens § 82. Dette er alene en tilvalgsmulighed for virksomheder i regnskabsklasse 

B.24

                                                 
19 Kilde 5 - Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder 

 

20 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen 2012, s. 98 
21 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 226 
22 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 230 
23 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen 2012, s. 95 
24 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 231 
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Der skal afskrives på anlægsaktivet fra tidspunktet, hvor det er klar til brug. Der skal dog afskrives 

på udviklingsprojekter fra tidspunktet, hvor udviklingen er afsluttet, uanset om anlægsaktivet tages i 

brug.25

Såfremt elementer af det samlede immaterielle aktiv har forskellige brugstider, og denne forskel 

vurderes som væsentlig, skal det immaterielle aktiv opdeles i disse enkelte bestanddele, og afskrives 

over de forventede brugstider. 

 Se i øvrigt om afskrivninger, næste afsnit vedr. efterfølgende indregning. 

For udviklingsprojekter findes der yderligere en række supplerende indregningskriterier, der vil 

blive behandlet i kapitel 10. 

8.3 Måling ved efterfølgende indregning 
Når et immaterielt anlægsaktiv er klart til brug, skal det afskrives over brugstiden.26 Med aktivets 

forventede restværdi efter endt brugstid for øje, beregnes de årlige afskrivninger, jf. ÅRL27 § 43, 

stk. 228 Restværdier figurerer dog ikke lige så ofte for immaterielle aktiver, som for materielle 

aktiver i praksis, efter som de fleste immaterielle aktiver ofte ikke har en væsentlig restværdi efter 

endt brugstid.29

Såfremt et immaterielt aktiv er knyttet op på en juridisk beskyttet rettighed, f.eks. it-software på 

licens, må aktivet ikke afskrives over en længere periode end rettighedens gyldighedsperiode. Dog 

kan afskrivningsperioden godt overstige gyldighedsperioden, såfremt denne kan forlænges og denne 

mulighed for forlængelse er helt sikker.

 

30

Uanset hvad brugstiden estimeres til, bestemmes det af ÅRL § 43, stk. 3 at immaterielle 

anlægsaktiver ikke må afskrives over en periode, der overstiger 20 år.

  

31 Herudover skal der 

fyldestgørende redegøres for afskrivningsperioder, der er længere end 5 år. jf. ÅRL § 53, stk. 2, pkt. 

1 c. I sjældne tilfælde kan man fravige for ovenstående regel om maksimum 20 års 

afskrivningsperiode, såfremt dette giver et mere retvisende billede med henvisning til ÅRL § 11, 

stk. 3.32

                                                 
25 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen 2012, s. 95 

 

26 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen 2012, s. 101 
27 Forkortelse for årsregnskabsloven 
28 Kilde 7 - Erhvervsretlige love 2009, s. 444 
29 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 232 
30 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen, s. 101 
31 Kilde 7 - Erhvervsretlige love 2009, s. 445 
32 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 232 
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Idet immaterielle anlægsaktiver ikke løbende reguleres til dagsværdi, er de underlagt det generelle 

krav om nedskrivning i ÅRL § 42. Denne lyder således: "Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres 

til dagsværdi efter §§ 37 eller 38, skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi"33

Genindvindingsværdien er defineret som den højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien 

med fradrag for de forventede omkostninger ved salget. På den anden side tillader 

årsregnskabsloven ikke opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver jf. ÅRL § 41, stk. 1. 

 

Nedskrivningtests skal foretages for immaterielle anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til 

dagsværdi. I praksis kan testen ofte ikke udføres for et enkelt immaterielt aktiv. Derfor bliver testen 

udført pr. pengestrømsfrembringende enhed34. Disse enheder defineres således: "den mindste 

identificerbare gruppe af aktiver, der frembringer indgående pengestrømme, som i al væsentlighed 

er uafhængig af indgående pengestrømme fra andre aktiver eller grupper af aktiver"35

Regnskabsmæssigt skal nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen, dog med den undtagelse at 

såfremt der tidligere har været foretaget opskrivninger, som er indregnet direkte på egenkapitalen, 

skal denne opskrivning tilbageføres først.

 

Såfremt nedskrivningstesten, viser et behov for nedskrivning af den bogførte værdi til den lavere 

genindvindingsværdi, skal nedskrivningen fordeles systematisk på de enkelte aktiver i enheden. 

36

I praksis gennemføres nedskrivningstesten i tre trin. Først og fremmest foretages der en overordnet 

vurdering af hvorvidt der er indikationer på værdiforringelser. Der kan her både være tale om 

eksterne og interne indikatorer. Af interne indikatorer kan eksempelvis nævnes, at aktivet/aktiverne 

ikke anvendes, eller at anvendelsen er ændret i forhold til, hvad der var hensigten ved første 

indregning. Eksterne indikationer er f.eks., at faldet i aktivet/aktivernes dagsværdi er faldet mere 

end forventet eller der er sket en teknologisk, markedsmæssig eller juridisk udvikling der reducerer 

den værdi det immaterielle aktiv forventes at generere. Hvis der ikke findes sådanne indikationer på 

værdiforringelser, er det ikke nødvendigt at foretage sig yderligere. Hvis der derimod findes 

væsentlige indikationer, skal man fortsætte til næste trin. Trin to indeholder en beregning af 

genindvindingsværdien og sammenholdelse af denne med den bogførte værdi, og i de tilfælde hvor 

genindvindingsværdien er lavere end den bogførte værdi i regnskabet skal der fortsættes til tredje 

 

                                                 
33 Kilde 7 - Erhvervsretlige love 2009, s- 444 
34 I teorien også kaldt CGU (cash generating unit) 
35 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 247 
36 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 348 
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trin, hvor nedskrivningen til denne lavere genindvindingsværdi foretages. Hvis den 

regnskabsmæssige værdi derimod er mindre end genindvindingsværdien, skal der ikke foretages 

yderligere og nedskrivningstesten har ikke givet anledning til at foretage nedskrivninger.37

Såfremt der afholdes omkostninger til immaterielle anlægsaktiver, efter at de er erhvervet, eller til 

udviklingsprojekter, der er færdiggjort, skal de som udgangspunkt indregnes som en omkostning i 

resultatopgørelsen. Det er dog tilladt at tillægge omkostningerne til aktivets allerede indregnede 

kostpris i balancen i de tilfælde, hvor det er sandsynligt at omkostningerne vil gøre aktivet i stand til 

at generere 

 

yderligere fremtidige økonomiske fordele. Endvidere skal omkostninger også kunne 

opgøres og henføres til det immaterielle aktiv med en rimelig pålidelighed.38

8.3.1 

 Der skelnes altså 

mellem omkostninger til vedligeholdelse af aktiver og omkostninger til forbedring af aktiver, 

hvilket også er logisk med definitionen af aktiver for øje. 

Jf. IAS 38 kan immaterielle anlægsaktiver opdeles i to kategorier, hhv. immaterielle anlægsaktiver 

med bestemmelig brugstid og immaterielle anlægsaktiver med ubestemmelig brugstid. For den 

første kategori er der i høj grad lighed med årsregnskabsloven, idet aktivet skal afskrives over den 

forventede brugstid, når dette er klart til brug. IFRS giver endvidere mulighed for at foretage 

opskrivninger af immaterielle anlægsaktiver til dagsværdi såfremt det kan dokumenteres, at der 

findes et aktivt marked.

Præcisering af forskelle til IFRS 

39

For aktiver med en ubestemmelig brugstid er der tale om immaterielle anlægsaktiver, hvor man ikke 

kan forudse, at nytten af aktivet vil falde og helt forsvinde på et tidspunkt. Derfor afskrives der ikke 

på disse aktiver og de skal alene testes årligt for eventuelle behov for nedskrivning.

 Dette er ikke tilladt, når der aflægges efter årsregnskabsloven, jf. § 41, 

stk. 1. Det er dog ikke et krav, at der foretages opskrivninger. Det er udelukkende frivilligt. 

40

                                                 
37 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskablovenm s. 350 

 I 

årsregnskabsloven afskrives immaterielle anlægsaktiver altid og maksimalt over en periode på 20 

år, uanset om aktivet vurderes som havende en ubestemmelig brugstid. 

38 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 233 
39 Kilde 5 - Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 63 
40 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen 2012, s. 102 
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Ifølge reglerne i IAS 38, skal alle regnskabsklasser aktivere udviklingsomkostninger, når 

indregningskriterierne er opfyldt. Ifølge ÅRL er dette ikke et krav for virksomheder i 

regnskabsklasse B og C (mellemstor).41

8.4 Præsentation af immaterielle anlægsaktiver 

 

Anvendte indregningskriterier og målegrundlaget skal der redegøres for under årsrapportens afsnit 

om anvendt regnskabspraksis. Dette skal gøres for hver art af immaterielle aktiver, som 

virksomheden har indregnet jf. ÅRL § 53, stk. 1. 

Denne redegørelse skal som minimum omfatte indregningskriterier og målegrundlag for kostprisen 

og af- og nedskrivninger samt metoden for afskrivninger og skøn over aktives restværdi og 

brugstid.42

Jf. årsregnskabslovens § 88 er det endvidere et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og D at 

de skal indarbejde en anlægsnote i noterne til årsregnskabet.

 Disse oplysninger er væsentlige at informere regnskabsbruger om, så han selv kan tage 

stilling til om han er enig i de valgte metoder og ikke mindst de regnskabsmæssige skøn i 

forbindelse med fastlæggelse af brugstiden og restværdien. 

43

Herudover er det et krav, at virksomhederne oplyser om rentebeløb, der er indregnet i kostprisen, 

såfremt det er relevant. Beløbet efter de foretagne afskrivninger, er i den forbindelse tilstrækkeligt 

at oplyse. 

 Anlægsnoten skal som minimum 

indeholde en oversigt over kostprisen primo og ultimo med en detaljeret specificering af årets 

bevægelser i denne, samt tilsvarende for af - og nedskrivninger. 

9 Delkonklusion - Fase 2 
Denne delkonklusion markerer afslutningen af fase to44

Fasen indeholdt en gennemgang af regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver, hvor formålet 

var at opbygge en viden inden for området til brug for den videre analyse. Formålet var endvidere at 

svare på følgende undersøgelsesspørgsmål: "Hvordan er den nuværende regnskabspraksis for 

immaterielle anlægsaktiver?". 

 

                                                 
41 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen 2012, s. 39 
42 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 236 
43 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 238 
44 Se opdeling af afgangsprojektets faser i kapitel 6. 
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Det er klart min vurdering at spørgsmålet er blevet tilstrækkeligt besvaret igennem de to foregående 

kapitler og jeg vil blot gengive de væsentligste budskaber og resultater her. 

Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare, ikke-monetære aktiver uden fysisk substans til brug 

ved fremstilling eller levering af vare eller tjenesteydelser til udlejning eller til administrative 

formål. 

For at indregne immaterielle anlægsaktiver, skal det være sandsynligt, at aktivet vil tilføre 

fremtidige økonomiske fordele til virksomheden og måling af værdien skal være troværdig 

repræsentativ. 

Ved første måling indregnes aktiverne til kostpris, efterfølgende afskrives værdien over den 

forventede økonomiske levetid, dog afskrives der jf. IFRS ikke på immaterielle aktiver, hvor der 

ikke kan defineres en levetid og det vurderes at aktivet ikke vil forringes med tiden. I sådanne 

tilfælde foretages der i stedet årlige nedskrivningstest, hvor det sikres at den bogførte værdi ikke er 

højere end de forventede fremtidige pengestrømme. 

10 Aktiverbare immaterielle anlægsaktiver 

10.1 Patenter og rettigheder 
Erhvervede patenter og rettigheder kan indregnes i balancen, når de generelle indregningskriterier 

er opfyldt. Dog er det kun selve brugsretten til aktivet som indregnes. Værdiansættelsen af de 

erhvervede patenter og rettigheder sker til kostpris med tillæg af de medgåede omkostninger ved 

anskaffelsen. Dette indbefatter også honorarer til juridiske og tekniske konsulenter, der har rådgivet 

og hjulpet virksomheden ved anskaffelsen. Patenter og rettigheder skal herefter afskrives over den 

forventede brugstid af det tilhørende aktiv. Men afskrivningsperioden må ikke overstige 

rettighedens eller patentets gyldighedsperiode. I praksis ser man blandt andet, at virksomhederne 

beskriver regnskabspraksis for dette område således: "den estimerede brugstid er den korteste 

levetid af enten den juridiske gyldighedsperiode eller den økonomiske levetid".45

10.2 Erhvervede varemærker 

 

Det er tilladt at indregne erhvervede varemærker. Det opstår i praktisk næsten udelukkende i 

forbindelse med virksomhedssammenslutninger, der er omtalt sidst i dette kapitel. 

                                                 
45 Novo Nordisk årsrapport 2011, s. 62 (oversat fra engelsk) 
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Varemærkerne skal indregnes til kostpris og afskrives over den forventede økonomiske levetid. Dog 

er det for virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, også tilladt at indregne varemærker og 

kategorisere disse som havende en ikke-definerbar levetid og derfor ikke afskrive på dem. Det er 

her en forudsætning, at varemærkerne i denne kategori minimum en gang årligt testes for 

værdiforringelser. Derudover skal det være ledelsens opfattelse, at værdien af varemærkerne kan 

opretholdes på ubestemt tid, og denne opfattelse skal kontinuerligt tages op til overvejelse. 

Når man regnskabsmæssigt behandler erhvervede varemærker, er det særdeles vigtigt, at man 

formår at adskille kostprisen fra goodwill og kundeporteføljer. Dette er vigtigt idet man ved en 

manglende adskillelse kan komme ud for en situation, hvor man har indregnet de forskellige 

immaterielle aktiver på baggrund af de samme fremtidige underliggende pengestrømme. Dette skal 

man ligeledes være opmærksom på ved efterfølgende nedskrivningstest. 

10.3 Udviklingsprojekter46

Udvikling defineres som "anvendelsen af forskningsresultater eller anden viden i en plan eller skitse 

til fremstilling af nye eller væsentlige forbedrede materialer, værktøj, produkter, processor, 

systemer eller tjenesteydelser forud for påbegyndelsen af en erhvervsmæssig produktion eller 

anvendelse."

 

47

Jf. IAS 38, må omkostninger der er opstået på baggrund af forskning eller som led i forskningsdelen 

af et projekt, ikke indregnes og karakteriseres som et immaterielt aktiv i balancen, se i øvrigt omtale 

om forskningsprojekter jf. kapitel 11. 

 

Omkostninger, der er opstået på baggrund af udvikling eller som led i udviklingsdelen af et projekt, 

kan indregnes som et immaterielt aktiv i balancen, men kun

I. Aktivet/projektet teknisk er muligt at færdiggøre, således at det kan sælges. 

 såfremt virksomheden kan demonstrere 

samtlige af følgende parametre, jf. IAS 38: 

II. virksomhedens hensigt om at færdiggøre aktivet/projektet og herefter bruge det eller sælge 

det 

III. virksomhedens evne til at udnytte eller sælge det endelige aktiv, 

                                                 
46 Gældende for hele afsnittet: IAS 38: http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/149D67E2-6769-4E8F-976D-
6BABEB783D90/0/ias38sum.pdf  
47 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 234 

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/149D67E2-6769-4E8F-976D-6BABEB783D90/0/ias38sum.pdf�
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/149D67E2-6769-4E8F-976D-6BABEB783D90/0/ias38sum.pdf�
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IV. "hvordan det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige fremtidige økonomiske fordele. 

Virksomheden skal blandt andet kunne dokumentere eksistensen af et marked for 

producerede enheder fra det immaterielle aktiv eller selve det immaterielle aktiv eller, 

såfremt det skal anvendes internt, nytteværdien af det immaterielle aktiv"48

V. At virksomheden har tilstrækkelige og passende tekniske, finansielle og øvrige ressourcer til 

at færdiggøre aktivet/projektet 

 

VI. At kostprisen kan opgøres pålideligt 

Kriterium IV, er i tråd med IAS 36, der bestemmer at kapitalværdien af de forventede fremtidige 

pengestrømme skal kunne dokumenteres og som minimum samlet set udgøre et beløb svarende til 

de aktiverede omkostninger.49

Kriterierne afviger ikke fra de generelle indregningskriterier, men her præciseres kriterierne, så de 

passer til udviklingsprojekter. Det gør det lettere for virksomhederne at gennemskue, hvilken 

dokumentation, der er nødvendig for opfyldelsen. 

  

Indregningen af udviklingsomkostningerne kan udelukkende ske fra det tidspunkt, hvor samtlige af 

ovenstående ultimative krav er opfyldt, og det er udelukkende omkostninger fra dette tidspunkt, der 

kan aktiveres. Omkostninger til samme projekt fra tidligere, kan således ikke indregnes i balancen, 

men skal medtages som en omkostning i resultatopgørelsen.50

Udviklingsprojekter skal derfor adskilles fra forskningsprojekter, der ikke kan indregnes i balancen, 

selvom et projekt med tiden godt kan skifte karakter fra et forskningsprojekt til et udviklingsprojekt. 

 

Det er dog væsentligt at virksomheden tilstrækkeligt kan dokumentere, at den overholder 

ovenstående indregningskriterier. Dette stiller derfor krav til virksomhedens registreringssystemer. 

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelser over de forventede fremtidige indtægter, der 

støtter op om de indregnede omkostninger i balancen. Endvidere er det altafgørende at 

omkostningerne allokeret til projektet er opgjort troværdigt og pålideligt. Et godt grundlag for at 

sikre en tilstrækkelig dokumentation, udgøres af følgende51

a. systemer til registrering af omkostninger på det enkelte projekt, 

: 

                                                 
48 Kilde 5 - Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 376 
49Kilde 5 - Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 376 
50Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 228-229 
51Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 229 
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b. etablering af grundlag for indregning af udviklingsprojekter samt etablering af pålidelige 

processer og procedurer til identifikation af hvilke projekter der kan indregnes som aktiver, 

c. etablering af pålidelige processer og procedurer, der sikrer, at de akkumulerede omkostninger 

på de enkelte projekter er valide, nøjagtige og fuldstændige, 

d. fastlæggelse af afskrivningsperiode og metode, der bedst afspejler aktivets brugstid og 

brugsmønster, og 

e. etablering af retningslinjer og procedurer for vurdering af genindvindingsværdi, herunder 

fastlæggelse af retningslinjer for hvor ofte og hvorledes genindvindingsværdien for både 

igangværende og afsluttede udviklingsprojekter fastlægges. 

Ovenstående kan umiddelbart godt virke som en administrativ byrde for de fleste virksomheder. Det 

vil det uden tvivl også være for de fleste mindre virksomhederne, men for lidt større virksomheder 

vil byrden ofte opvejes af de fordele systemerne og processerne vil tilvejebringe.  

Jeg vil nu opliste få eksempler på aktiverbare udviklingsprojekter, for at illustrere i hvilke tilfælde 

ovenstående kriterier vurderes til at være opfyldt: 

 "design, opførelse og testning af prototyper og modeller før produktion og anvendelse"52

 "design, konstruktion og test af udvalgte nye eller væsentligt forbedrede materialer, værktøjer, 

produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser"

 

53

 "design, opførelse og drift af et forsøgsproduktionsanlæg, hvis omfang ikke er økonomisk 

rentabel for erhvervsmæssig produktion"

 

54

10.4 Erhvervet goodwill 

 

I forhold til goodwill er der indenfor dette område en lille forskel mellem teori og praksis. 

I teorien vil der kun opstå positiv goodwill i de situationer, hvor en virksomhed har en overnormal 

indtjeningsevne. Goodwillen vil derfor være kapitalværdien af denne overnormale indtjeningsevne. 

Virksomheder med normal indtjeningsevne har derfor i teorien ingen goodwill, og virksomheder 

med en dårlig indtjeningsevne kan i teorien have negativ goodwill, også kaldet badwill. Dette virker 

logisk, men det kan være vanskeligt at afgøre, hvor god en virksomheds indtjeningsevne i realiteten 

er. Oftest vil man betegne det som overnormal indtjeningsevne i de situationer, hvor virksomheder 

                                                 
52Kilde 5 - Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 374 
53Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 234 
54Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 228 
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har et større overskud i forhold til deres investerede kapital end sammenlignelige virksomheder, der 

har en tilsvarende risikoprofil.55

I praksis er der to metoder for opgørelse af den erhvervede goodwill. Metoderne kaldes henholdsvis 

"fuld goodwill" og "købt goodwill". "Fuld goodwill" bliver opgjort som afvigelsen mellem 

dagsværdien af de indregnede nettoaktiver i den overtagne virksomhed og dagsværdien for hele 

virksomheden på overtagelsestidspunktet. Dette gælder uanset, om det er hele virksomheden der 

overtages eller blot en del, f.eks. et specifikt forretningsområde. Det skyldes, at der også beregnes 

goodwill af minoritetens ejerandel. "Købt goodwill" bliver derimod opgjort som afvigelsen 

udelukkende mellem dagsværdien af den ejerandel, der overdrages og dagsværdien af de 

indregnede nettoaktiver i den samme ejerandel af virksomheden.

 

56

Det er den opgjorte goodwill på baggrund af ovenstående beregninger, der må indregnes i balancen. 

Det er selvfølgelig kun gældende i de situationer, hvor der rent faktisk er tale om goodwill. Det er 

situationer, hvor vederlaget overstiger dagsværdien af de overtagne aktiver. I situationer, hvor dette 

ikke er tilfældet, er der tale om negativ goodwill også kaldet badwill. Regnskabsteknisk håndteres 

det således at den negative afvigelse indregnes som indtægt i resultatopgørelsen, således at de 

overtagne aktiver indregnes til dagsværdi i balancen.

 

57

Det kan endvidere udledes af ovenstående, at alle de overtagne aktiver samt forpligtelser skal 

identificeres, og dagsværdien af disse skal opgøres pr. overtagelsesdatoen. 

 

Lovgrundlaget for indregning of måling af erhvervet goodwill findes i IFRS 3, der omhandler 

virksomhedsovertagelser. Her defineres goodwill således: "fremtidige økonomiske fordele 

hidrørende fra aktier, der ikke kan identificeres individuelt og indregnes separat."58

10.5 Virksomhedssammenslutninger 

 

Jeg har kort berørt reglerne om virksomhedssammenslutninger, men jeg vurderer et behov for en 

yderligere præcisering. 

Når der sammenlægges to eller flere individuelle enheder eller virksomheder til én rapportererende 

enhed, er der tale om en virksomhedssammenslutning. Dette gælder altså både ved køb af et selskab 

                                                 
55Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 235 
56Kilde 7 - Regnskabshåndbogen, s. 344 
57Kilde 7 - Regnskabshåndbogen, s. 344 
58Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 238 
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og køb af nettoaktiver. IFRS 3 definerer derfor en virksomhed på følgende måde: "en integreret 

mængde af aktiviteter og aktiver, som styres og udføres med henblik på at kunne frembringe 

afkast".59

I andre tilfælde kan der alene være tale om køb af en gruppe aktiver, hvilket ikke overholder 

ovenstående definition på en virksomhed og derfor ikke kan benytte regelsættet om 

virksomhedssammenslutninger i IFRS 3. Dette er en vigtig sondring at have for øje, da den 

regnskabsmæssige behandling er meget forskellig afhængig af hvilket regelsæt der benyttes. 

 

Ved virksomhedssammenslutninger er der mulighed for at benytte to forskellige metoder i 

behandlingen. Metoderne kaldes "overtagelsesmetoden" og "sammenlægningsmetoden". Som 

hovedregel anvendes overtagelsesmetoden, hvor aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på 

overtagelsestidspunktet, og der skal indregnes udskudt skat af de foretagne købesumsallokeringer. 

Ved sammenlægningsmetoden, foretages der blot en sammenlægning af virksomhedernes 

regnskaber pr. den første dag i regnskabsåret. Der skal foretages de nødvendige reguleringer, 

således at den anvendte regnskabspraksis bliver ens, men herudover skal der ikke foretages 

reguleringer eller omvurderinger af balanceposter til dagsværdi. Endvidere vil der heller ikke opstå 

goodwill, idet det eventuelle forskelsbeløb mellem de regnskabsmæssige værdier og vederlaget60 

blot reguleres over egenkapitalen.61

10.6 Kundeaftaler og kundeporteføljer 

 

I forbindelse med en virksomhedssammenslutning er det muligt at indregne værdien er de overtagne 

kundeaftaler og kundeporteføljer, værdien indregnes på baggrund af ledelsens bedste skøn. I denne 

forbindelse er det, i lighed med omtale i afsnit 10.2, af væsentlig betydning at virksomheden 

adskiller værdien af kundeaftaler og kundeporteføljer fra værdien af varemærker og goodwill, så 

indregning ikke sker på baggrund af de samme underliggende pengestrømme. 

                                                 
59Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 170 
60 I form af aktier eller kontantbeløb 
61 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 172 og 185 



Ikke aktiverbare immaterielle anlægsaktiver  Charlotte Bøgeskov 

  33  
  

11 Ikke aktiverbare immaterielle anlægsaktiver 

11.1 Internt oparbejdede varemærker 
Internt oparbejdede varemærker, er aktiver, der for mange virksomheder besidder kernen af 

forretningen. Det er varemærket og udviklingen i denne, der i høj grad er styrende for indtjeningen. 

Det er imidlertid ikke tilladt at indregne de internt oparbejdede varemærker, og omkostninger, der 

efterfølgende afholdes skal føres i resultatopgørelsen i takt med at de afholdes. 

11.2 Internt oparbejdet goodwill 
Som det fremgår af forrige kapitel, skal goodwill, der stammer fra opkøbet af en virksomhed eller 

aktivitet indregnes i balancen.62

11.3 Internt oparbejdede kundelister, markedsandele, kundeloyalitet m.v. 

 Derimod kan goodwill, der er internt oparbejdet af virksomheden 

ikke indregnes, da det er umuligt at opgøre værdien af denne pålideligt.  

Det fremgår helt specifikt af IAS 38, par. 51, at internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver 

aldrig må indregnes i balancen, uanset om indregningskriterier er opfyldt eller ej. Denne 

udelukkelse i reguleringen er foretaget, fordi det er implicit, at det vil være tvivlsomt hvorvidt disse 

immaterielle anlægsaktiver eksisterer og især eksisterer med den bogførte værdi.63

Der kan imidlertid sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt at værdiansætte denne type 

aktiver, men såfremt dette kan lade sig gøre troværdigt og indregningskriterierne derved opfyldes, 

vil det stadig ikke være tilladt jf. ovenstående. 

 

Dette gælder for alle former for internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver, dog står udvikling 

udenfor denne konklusion og kan derfor i nogle tilfælde indregnes i balancen, jf. i øvrigt forrige 

kapitel. 

11.4 Forskningsprojekter 
Omkostninger afholdt i forbindelse med forskningsprojekter skal altid indregnes i 

resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Forskning defineres som grundlæggende og planlagte 

undersøgelser, der gennemføres med det formål at opnå ny viden.64

                                                 
62Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 225 

  

63Kilde 5 - Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 375 
64 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 227 
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Forskningsprojekter er derfor indregningsmæssigt ikke identisk med udviklingsprojekter, der kan 

indregnes i balancen jf. kapitel 10. 

Forskningsprojekter og aktiviteter kan eksempelvis være: 

• "aktiviteter som har til formål at indhente ny viden"65

• "søgning efter alternativer til materialer, værktøjer, produkter, processer, systemer eller 

tjenesteydelser"

 

66

• "søgen efter og evaluering og endelige udvægelse af forskningsresultaters 

anvendelsesmuligheder og anden viden"

 

67

Udviklingsprojekter er derimod projekter, der anvender resultaterne fra forskningen og benytter 

denne viden til at udvikle nye eller forbedrede materialer, anordninger, produkter, processer, 

systemer eller tjenesteydelser.

 

68

11.5 Øvrige omkostninger der ikke kan indregnes som aktiv 

 

• Uddannelse og oplæring af personale 

• Opstart og etablering af ny virksomhed 

• Reklame og markedsføring 

Når en virksomhed afholder omkostninger til ovenstående, må disse ikke indregnes i balancen, idet 

de ikke opfylder kravene i IAS 38 eller EU-direktiverne. Dette begrundes med, at det fremgår af 

IAS 38, at et aktiv er defineret som en ressource kontrolleret

Det vurderes ikke, at virksomheden har tilstrækkelig kontrol med dets medarbejdere til, at de kan 

overholde definitionen på et aktiv. Endvidere skal det være sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden, og da de fleste medarbejdere i dag kan fratræde med forholdsvis 

kort varsel (oftest 1 måned), vil det være umuligt at retfærdiggøre denne sandsynlighed. 

 af virksomheden, som følge af 

tidligere begivenheder. 

 

                                                 
65 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 227 
66 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 234 
67 Kilde 5 - Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 374 
68 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 227 
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12 Delkonklusion - Fase 3 
Denne delkonklusion markerer afslutningen af fase tre. 

Fasen indeholdt en gennemgang af relevante typer af immaterielle aktiver, og redegørelsen af 

regnskabspraksis med henblik på at fastslå hvilke aktiver der kan aktiveres, og hvilke der er 

usynlige. Formålet var endvidere at svare på følgende undersøgelsesspørgsmål: "Hvilke 

immaterielle anlægsaktiver kan aktiveres og hvilke kan ikke, og hvad er grundlaget herfor?". 

Det kan ved en hurtig gennemgang af overskrifterne de to kapitler ses, hvilke aktiver der er tilladt 

indregning for og hvilke der ikke er. Jeg gengiver her kort, relevante resultater af undersøgelsen. 

Erhvervede patenter og rettigheder kan indregnes i balancen og afskrives over en periode, der ikke 

overstiger gyldighedsperioden. 

Erhvervede varemærker kan indregnes i balancen, såfremt det kan påvises at der vil generes 

fremtidige økonomiske fordele på baggrund af varemærket. Det ses i praksis at varemærker både 

kan indregnes med en defineret brugstid, men det ses hyppigere at varemærker indregnes med en 

ikke-definerbar levetid. Dette medfører at varemærkerne ikke løbende afskrives, men skal testes for 

indikationer på nedskrivning minimum en gang årligt. Internt oparbejdede varemærker må omvendt 

ikke indregnes, selvom det kan argumenteres at værdien af disse er ligeså gyldig som de erhvervede 

varemærker. Opgørelsen af kostprisen vurderes imidlertid, at være behæftet med for stor 

usikkerhed, og identificeringen af de tilknyttede underliggende pengestrømme, vurderes umulig i 

praksis. Derfor udelukkes indregning heraf. 

I lighed med ovenstående skelnes der også på regnskabspraksis mellem erhvervet goodwill og 

internt oparbejdet goodwill samt kundeaftaler og kundeporteføljer, der er erhvervet i forbindelse 

med en virksomhedssammenslutning, og internt oparbejdede kundeaftaler og kundeporteføljer.  

Det er tilladt at indregne omkostninger, der er opstået på baggrund af udvikling eller som led i 

udviklingsdelen af et projekt, såfremt virksomheden kan demonstrere overholdelsen af en række 

kriterier, der kan ses i afsnit 10.3. Derimod er det ikke tilladt at indregne omkostninger, der er 

opstået på baggrund af forskning eller som led i forskningsdelen af et projekt. 
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13 Regnskabsbrugers informationsbehov 
Årsrapporten skal udarbejdes, så den udgør et egnet grundlag til støtte for regnskabsbrugernes 

typiske økonomiske og virksomhedspolitiske beslutninger om virksomheden. Beslutningsopgaverne 

antages at vedrøre placering af brugernes egne ressourcer, ledelsens forvaltning og fordeling af 

virksomhedens ressourcer.69

Det er derfor helt grundlæggede for udarbejdelse af årsrapporter, at virksomheden kender 

årsrapporternes brugere og hvilket behov for information, de har. Samlet set kalder man brugerne 

for virksomhedens interessenter og de er eksempelvis: 

  

• Kunder 

• Leverandører 

• Medarbejdere 

• Investorer 

• Offentlige myndigheder 

Jeg vil gerne understrege, at ovenstående ikke er en udtømmende liste, men det er eksempler på en 

virksomheds interessenter, altså dem der har interesse i virksomhedens udvikling og resultater. 

Alle interessenters behov bør så vidt muligt opfyldes. Det kan imidlertid hænde, at interessenternes 

behov og ønsker kan være modstridende og i disse tilfælde er det typisk praksis, at investors behov 

og ønsker vægtes tungest.  

Årsrapporten skal give et retvisende billede, og et retvisende billede er karakteriseret ved at 

årsrapportens brugere ikke får et forkert indtryk af virksomhedens performance og på baggrund 

heraf træffer forkerte beslutninger. 

13.1 Virksomhedens bogførte værdi kontra markedsværdien 
Hvorfor er der en forskel mellem den bogførte værdi i en virksomhed og den markedsværdi som 

virksomhedens aktier er værdiansat til på børsen? 

Som jeg kort introducerede i indledningen, har erhvervslivet i høj grad bevæget os hen imod en 

vidensøkonomi, hvor virksomhederne besidder vigtige værdiskabende aktiver blandt dets 

                                                 
69 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven 
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immaterielle aktiver. Der er nemlig disse, der tilfører den største værdi til kunden og dermed i 

væsentlig grad bidrager til indtjeningen.  

Forskellen mellem bogført værdi og markedsværdien er kort fortalt summen af forskelle i 

måleattributter, efterfølgende begivenheder og "usynlige" aktiver. 70 Usynlige aktiver kan enten 

være aktiver, der ikke opfylder en del af definitionen på et aktiv eller ikke opfylder et eller flere af 

indregningskriterierne. Efterfølgende begivenheder, er som det antyder, værdien af alle kendte 

begivenheder efter statusdagen. Disse må ikke aktiveres idet de ikke er "et resultat af tidligere 

begivenheder"71

Det kan udledes af ovenstående, at jo flere immaterielle anlægsaktiver, der kan indregnes jo mindre 

"ansvar" for værdiansættelsen lægges der over på regnskabsbruger. Imidlertid kan virksomheden 

afhjælpe regnskabsbruger med en del af dette ansvar, ved at redegøre tilstrækkeligt for væsentlige 

efterfølgende begivenheder

, men de tages naturligvis med i regnskabsbrugers "her-og-nu" værdiansættelse af 

virksomheden. Forskellene i måleattributter relaterer sig til de afvigelser, der kan opstå mellem de 

anvendte måleattributter i årsrapporten, og dem som regnskabsbruger finder mere retvisende i 

forhold til værdiansættelsen og til beregning af de fremtidige økonomiske fordele.  

72

13.2 Værdien af årsrapporten 

, værdien ved brug af kapitalværdi frem for kostpris som måleattribut 

og værdien eller blot redegørelse for "usynlige aktiver". Uanset om aktiverne er usynlige pga. 

manglende klassificering som et aktiv, som eksempelvis medarbejdernes viden og loyalitet, 

markedsandele og kundeportefølje, eller fordi de ikke opfylder indregningskriterier, som det er 

gældende for eksempelvis internt oparbejdede varemærker, forskningsprojekter og internt 

oparbejdet goodwill. 

I denne opgave lægges der vægt på årsrapporten, som primær informationskilde for virksomhedens 

interessenter. I praksis har virksomheden en del andre muligheder for at kommunikere oplysninger 

ud til dets interessenter. Virksomheden kan eksempelvis tillige benytte sig af kvartalsregnskaber, 

hjemmesiden, personlig kontakt, avisartikler eller andre medier, analyser, pressemeddelelser, 

investor arrangementer eller arrangementer for andre relevante grupperinger som informationskanal 

til interessenterne.  

                                                 
70 Kilde 3 - Finansiel rapportering, s. 226 
71 Jf. definitionen af aktiver 
72 Gælder selvfølgelig kun begivenheder fra statusdagen, til offentliggørelse af årsrapporten 
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PWC og CBS har samarbejdet om udarbejdelsen af en analyse73, der går under titlen "Værdien af 

årsrapporten". Det har resulteret i udgivelsen af en publikation74

13.2.1 

. Denne rapport analyserer en del 

forhold, som i den grad også er væsentlige for problemfeltet, der bliver behandlet i denne opgave. 

Derfor vil jeg i det følgende opridse relevante resultater fra analysen, samt hvad dette afføder af 

anbefalinger til regnskabsaflægger. Se endvidere bilag 1, for relevante sider fra publikationen. 

Formålet med projektet og undersøgelsen var grundlæggende at finde svar på følgende spørgsmål:

Formål, baggrund og metode 
75

• Bruger virksomheden deres kræfter på det rigtige, i forbindelse med rapportering? 

 

• Har årsrapporten værdi midt i den tiltagende informationsstrøm fra virksomheder og medier? 

• Hvad er den professionelle regnskabsbrugers behov? 

• Hvor ligger forbedringspotentialet i virksomhedernes rapportering? 

Undersøgelsen blev gennemført med udgangspunkt i et elektronisk spørgeskema, der var 

tilgængeligt i perioden april-juni 2011. Resultaterne bygger på svar fra 667 respondenter, hvoraf de 

407 repræsenterer regnskabsbrugerne og 260 repræsenterer regnskabsaflæggerne. Af de 260 

virksomheder, var de 87 børsnoterede selskaber, der aflægger regnskab i overensstemmelse med 

IFRS og de resterende 173 virksomheder aflægger regnskab i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C.76 Regnskabsbrugerne, der har bidraget til 

undersøgelsen, består hovedsageligt af brugere, der har erfaring med årsrapporter fra børsnoterede 

virksomheder. Således er det kun 107 ud af de i alt 407 respondenter der kun har erfaring med 

unoterede virksomheder, og disse er primært banker. Af de resterende 300 respondenter, der har 

erfaring med brugen af årsrapporter fra børsnoterede virksomheder, er der primært tale om private 

og professionelle investorer, aktieanalytikere og banker. 77

Det er min vurdering at arten og mængden af respondenter er passende til såvel undersøgelsen som 

nærværende fremstilling. Vægten bliver lagt på rapporteringen fra store børsnoterede selskaber, der 

aflægger årsrapport efter IFRS. Ligeledes er rapporten opdelt i resultater for hhv. børsnoterede 

virksomheder og unoterede virksomheder, hvorfor resultaterne for unoterede virksomheder ikke vil 

forvrænge resultaterne for vurderingen af de børsnoterede virksomheders rapportering. Jeg vil 

  

                                                 
73 http://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/aarsrapportanalysen.jhtml  
74 Kilde 12  - Værdien af årsrapporten. 
75 Kilde 12 - Værdien af årsrapporten, s. 4 
76 Kilde 12 - Værdien af årsrapporten, s. 10 
77 Kilde 12 - Værdien af årsrapporten, s. 10 

http://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/aarsrapportanalysen.jhtml�
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udelukkende anvende rapportens afsnit vedrørende de børsnoterede selskaber, da det er dem, der er 

i fokus i dette afgangsprojekt jf. det beskrevne problemfelt. Det er derfor min vurdering, at 

undersøgelsen og dens resultater er egnet til brug for dette projekt. En enkelt ting skal man dog have 

i mente ved gennemgang af de opnåede resultater af analysen. Det er det faktum at aktieanalytikere 

indgår, da de altid vil have en tendens til at efterspørge så meget information som muligt. Vil de 

ikke på samme måde som øvrige regnskabsbrugere nå et punkt, hvor mængden af information 

bliver en ulempe frem for en fordel. Dette skal holdes for øje, i fortolkningen af undersøgelsens 

resultater. 

Undersøgelsen består af følgende dele: værdi og målgruppe, vurdering af IFRS, årsrapportens 

bestanddele, ledelsesberetningen, noteoplysninger, kommunikation og øvrige forhold. 

13.2.2 Undersøgelsens relevante resultater78

I dette afsnit vil jeg beskrive, uddybe og vurdere resultater fra rapporten, som jeg anser for værende 

relevante i forhold til problemfeltet i opgaven og som kan bidrage besvarelsen af de fastsatte 

undersøgelsesspørgsmål. 

 

I undersøgelsens første del, værdi og målgruppe, blev regnskabsaflæggerne bedt om at vurdere, 

hvilke interessenter de anser som værende væsentlige for årsrapporten. Det giver et godt fingerpeg 

om, hvilke interesser og informationsbehov virksomheden vægter højest, når den udarbejder 

årsrapporten. Resultatet af dette blev, at analytikere og såvel private som professionelle investorer 

blev vurderet som værende de mest relevante målgrupper, hvorimod fagforeninger og 

interessegrupper

Værdi og målgruppe: 

79 blev vurderet som mindst væsentlige, af alle de nævnte interessenter.80

I samme del af undersøgelsen skulle regnskabsbrugerne vurdere i hvilket omfang, de anvender en 

række informationskilder. Resultatet af dette blev, at årsrapporten klart er den informationskilde om 

virksomheden, der anvendes mest. Den blev efterfulgt af årsregnskabsmeddelelsen samt 

kvartalsregnskaber. Af de informationskilder, som virksomheden inddrog i undersøgelsen, blev 

 

                                                 
78 Se endvidere bilag 1, hvor siderne fra rapporten hvor væsentlige resultater fremgår, er vedlagt. 
79 Hovedsageligt NGO'ere 
80 Kilde 12 - Værdien af årsrapporten, s. 14.  
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databaser, investor relations og investor- og analytikerarrangementer samlet vurderet til at blive 

anvendt mindst. 81 

En årsrapport består af en ledelsesberetning, påtegninger, regnskabsopstillinger og noteoplysninger. 

Undersøgelsen omfatter også en vurdering af, hvorledes de enkelte bestanddele benyttes, både set 

fra virksomhedens og regnskabsbrugers vinkel. 

Årsrapportens bestanddele 

Resultatet for regnskabsbrugerne viser, at det hovedsageligt er regnskabsopstillingerne, der 

benyttes. Det er på ingen måde overraskende, da det historisk set altid har været den traditionelle 

finansielle rapportering, resten af årsrapporten blot er et supplement til. Endvidere vil det for flere 

af de simple regnskabsbrugere82

Resultatet af besvarelserne fra regnskabsaflæggerne viser, at de vurderer behovet for 

ledelsesberetningen højest, skarpt efterfulgt af regnskabsopstillingerne. Det er efter min mening et 

fornuftigt resultat, idet virksomhederne bør forsøge at tegne et billede af hele dets forretning i 

ledelsesberetningen og gøre dette til den centrale del af årsrapporten. Den traditionelle finansielle 

redegørelse vil derfor være et biprodukt til ledelsesberetningen, og skal være i overensstemmelse 

hermed. 

 være tilstrækkeligt blot at skimme resultatopgørelse og balancen 

igennem for at få et indblik i resultatet af virksomhedens aktiviteter og den finansielle stilling. I 

offentligheden bliver der oftest også kun refereret til resultater m.v., da det er nemmest for personer, 

der ikke regnskabskyndige, at forholde sig til. 

Undersøgelsens del omhandlende ledelsesberetningen, finder jeg særdeles interessant, idet det er 

her regnskabsbrugerne aktivt kan tilkendegive, hvilken kvalitativ rapportering, de ønsker at 

modtage. 

Respondenterne i gruppen for regnskabsbrugere blev i denne del af undersøgelsen, bedt om 

følgende: "Du bedes vurdere dit behov for følgende oplysninger i ledelsesberetningen. Du skal 

fordele point til disse oplysninger, mens du forestiller dig, at sandsynligheden for, at du i fremtiden 

Ledelsesberetningen 

                                                 
81 Kilde 12 - Værdien af årsrapporten, s. 14.  
82 Med simple regnskabsbrugere menes der ikke investorer eller analytikere m.v. men mere perifære interessenter som 
kunder, leverandører m.v. 
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modtager informationen, bliver større jo flere point, du tildeler den pågældende oplysning. Du skal 

fordele 100 point".83

Det samlede resultat, der medtager alle typerne af regnskabsbrugere angiver, at behovet for 

oplysninger vurderes højest for: 

 

• beskrivelsen af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre 

faktorer, som ledelsen har lagt til grund (gennemsnit på 17,21 point), 

• beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og forhold i det seneste regnskabsår, 

herunder sammenholdelse med udmeldte forventninger (gennemsnit på 16,47 point), 

• oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste fem regnskabsår (gennemsnit på 14,49 point), 

• beskrivelse af virksomhedens strategi (gennemsnit på 14,35 point) 

I forbindelse med ledelsesberetningen, er regnskabsbrugerne først og fremmest interesseret i 

virksomhedens fremtid, og hvorledes denne tegner sig, set med ledelsens briller. Dernæst følger det 

seneste års realiserede udvikling og afvigelse fra budget og estimater. Dette resultat er som 

forventet, da stort set alle regnskabsbrugere er mere fokuseret på fremtiden og hvad den bringer. 

Det er også mere relevant frem for en gennemgang af historiske tal og begivenheder. Det væsentlige 

i forhold til de historiske begivenheder og resultater er imidlertid, hvor god virksomheden var til at 

forudsige denne i forhold til den tidligere rapportering, budgetter og estimater. Dette er essentielt, 

da det alt andet lige vil give indikationer på, hvor troværdig ledelsens skøn over den fremtidige 

udvikling er. 

Redegørelsen for samfundsansvar og virksomhedsledelse scorer uden tvivl lavest i 

regnskabsbrugers vurdering af eget behov. Førstnævnte har der dog fra lovgivers side siden 

indførelsen i 2009-regnskabet været stor fokus på og vægter i mange tilfælde denne del af 

ledelsesberetningen højere end andre. I den forbindelse foretages der adskillige analyser af 

rapporteringen heraf, og det er adskillige gange indskærpet over for virksomhederne, at det er 

essentielt, at de fokuserer på denne del af ledelsesberetningen. Dette virker i min optik, som en 

anstrengelse der er unødvendig både for lovgivers og virksomhedens side, når man sammenholder 

med regnskabsbrugernes lave behov for informationen.  

 

                                                 
83 Kilde 12 - Værdien af årsrapporten, s. 18 
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I denne del skulle regnskabsbruger, på en skala fra 1-5, rangere deres behov for typiske 

noteoplysninger i et IFRS regnskab. 

Noteoplysninger 

Det overordnede resultat viste et billede hvor regnskabsbrugerne vurderer, at der er et rimeligt84

Virksomhedssammenslutninger og regnskabsmæssige skøn er begge noter, der i høj grad påvirkes 

af de immaterielle anlægsaktiver. Jeg noterer mig derfor, at regnskabsbrugerne udtrykker et særligt 

stort behov for information vedr. noterne herfor. Det skal præciseres, at det alene er en antagelse, 

jeg gør mig, da jeg ikke kan vide, hvad der har fået respondenterne til at opvurdere disse 

noteoplysninger. 

 

behov for stort set alle de typiske noteoplysninger. Det kan fremhæves at der især for noterne vedr. 

specifikation af særlige poster, virksomhedssammenslutninger og regnskabsmæssige skøn, vurderes 

et højt behov. Dette virker fornuftigt, idet disse noter kan have en stor indvirkning på 

sammenligneligheden samt udviklingen og den finansielle stilling. 

Behovet for oplysning om honorar til generalforsamlingsvalgt revisor, nedvurderes generelt af alle 

typer af regnskabsbrugerne. Dette er ligeledes forventeligt, da regnskabsbrugere ikke kan bruge 

denne oplysning til specielt meget, de fleste regnskabsbrugere har ikke indflydelse på selskabets 

valg af revisor og har ikke tilstrækkelig kendskab til markedsprisen for revision og rådgivning. 

Efter min opfattelse er det et notekrav, så det fra politisk side kan overvåges hvor meget 

virksomhederne benytter samme revisionsfirma til øvrige rådgivningsopgaver og der derfor efter 

politisk perspektiv kan sås tvivl om uafhængigheden i revisionen. Endvidere vil man politisk gerne 

kunne følge prisudviklingen for revisionen. 

 

 

 

                                                 
84 "rimeligt behov" betegner jeg som vurderinger over 3.  
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14 Rapportering af ikke-finansiel karakter 
Aktionærer i børsnoterede virksomheder, er typisk ikke i direkte kontakt med ledelsen af den 

pågældende virksomhed og er alene afhængig af information fra årsrapporten og tilsvarende 

rapportering. 

14.1 Colorized Accounting 
Steven M. H. Wallman var en af de første debattører, der udgav artikler som beskrev svagheder ved 

det traditionelle årsregnskab. Han udgav i alt fire artikler i perioden 1995 til 1997, der omhandler 

hans forslag til det fremtidige rapporteringsformat til regnskaber. Disse forslag bliver i teorien kaldt 

for Colorized Accounting, og lægger vægt på at identificere og måle de aktiver, som er vigtigst for 

den pågældende virksomhed.85

Historisk skabtes værdien primært på baggrund af materielle aktier. Disse er ganske lette at 

identificere og måle og er derfor indregnet i balancen. Da alle aktiver traditionelt var indeholdt i 

disse aktiver, var balancen derfor anvendelig til værdiansættelse af virksomheden, da alle aktiver, 

der har effekt på indtjeningsevnen, var indregnet. 

 

I nyere tid, hvor især den danske økonomi og de danske virksomheder bevæger sig i retning af en 

vidensøkonomi, bliver det i højere grad de immaterielle aktiver, der har den største effekt på 

virksomhedernes indtjeningsevne. Heraf kan eksempelvis nævnes: goodwill, varemærker, 

medarbejderressourcer, innovative formåen, kundeloyalitet m.v. Problemet opstår hermed, da de 

immaterielle aktiver for det meste kan være svære at måle og dermed ikke kan værdiansættes i 

overensstemmelse med standardernes indregningskriterier. På den baggrund, vil de ikke fremgå af 

det traditionelle årsregnskab der bunder i "Black and White Accounting" og derfor kun indeholder 

information, der opfylder begrebsrammens krav. Wallmans argument er derfor, at det er umuligt at 

bruge en virksomheds årsregnskab til værdiansættelse af en virksomhed og som 

beslutningsgrundlag for investor, når de vigtigste aktiver i forhold til indtjeningsevnen ikke er 

præsenteret. 

Wallman er derfor fortaler for, at al information, som er relevant og anvendelig for regnskabsbruger 

skal rapporteres. Han mener, at regnskabsbruger er bedre stillet med informationen og så derefter 

selv kan vurdere den, herunder pålideligheden og anvendelsen heraf. Han foreslår derfor paradigmet 

"Colorized Accounting", der som nævnt fokuserer på alle aktiver i modsætning til "Black and White 
                                                 
85 Kilde 8 - Immaterielle aktiver / IFRS, s. 70 
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Accounting". Colorized Accounting indeholder 5 forskellige lag med forskellig grad af opfyldelse 

af standardernes indregningskriterier. Det giver en mere sammensat og kompleks tilgang til 

aflæggelsen af regnskaber, der også sætter langt større krav til regnskabsaflægger og processen i 

forbindelse med udarbejdelsen af det enkelte regnskab. 

 

Wallman begrunder endvidere behovet for Colorized Accounting, på baggrund af den usikkerhed 

der er i værdiansættelsen, når investor ikke har de relevante informationer til rådighed. Jo større 

usikkerhed, jo større risiko påtager investor sig og dette vil medføre et højere afkastkrav og dermed 

højere kapitalomkostninger. Det gør ifølge Wallman kapitalmarkedet mindre effektivt, end det 

kunne være hvis usikkerheden var lavere. 

14.2 Ledelsesberetningen 
Stadig flere oplysninger bliver krævet rapporteret i ledelsesberetningen som supplement til 

årsregnskabet, for at ad den vej reducere usikkerheden i investors værdiansættelse af virksomheden 

med lavere kapitalomkostninger til følge. 

Jf. erklæringsbekendtgørelsen § 3, stk. 286 skal ledelsesberetningen ikke revideres af selskabets 

uafhængige revisor. Revisor skal dog foretage en efterprøvning af informationerne i 

ledelsesberetningen og den vej igennem sikre sig at der ikke er uoverensstemmelser mellem hvad 

der beskrives i ledelsesberetningen og det reviderede årsregnskab. Revisor skal på baggrund af 

kontrollen udtale sig om ledelsesberetningen i påtegningen, og hvorvidt der er en sammenhæng 

heri.87

Der findes ingen krav til ledelsesberetningen i IFRS, hvorfor den danske årsregnskabslov finder 

anvendelse for alle regnskabsklasser på dette punkt. Årsregnskabsloven stiller kun konkrete krav til 

 

                                                 
86 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487  
87 Kilde 6 - Regnskabshåndbogen, s. 305 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487�
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årsrapporter, der aflægges efter regnskabsklasse C og D. Der er udelukkende krav om at der 

udarbejdes ledelsesberetning for regnskabsklasse B, såfremt der er sket væsentlige ændringer i 

virksomhedens aktiviteter og/eller virksomhedens øvrige økonomiske forhold.88

Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse, for de forhold som beretningen 

omhandler. Det skal ledelsen endvidere beskrive i ledelseserklæringen, der afgives i tilknytning til 

årsrapporten. Jf. årsregnskabslovens § 99, skal ledelsesberetninger i årsrapporterne for de 

børsnoterede selskaber, indeholde følgende elementer

 I denne redegørelse 

fokuseres der på kravene for virksomheder, der aflægger årsrapporter i regnskabsklasse D, idet jeg i 

min problemformulering har lagt op til en vurdering af rapporteringsforholdende af børsnoterede 

selskaber. 

89

I. "beskrive virksomhedens hovedaktiviteter", 

: 

II. "beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af 

beløb", 

III. "beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt 

muligt med angivelse af beløb", 

IV. "redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold", 

V. "omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning", 

VI. "beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre 

faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen", 

VII. "beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige 

indtjening", 

VIII. "beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens 

branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes 

af", 

IX. "beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, 

reduktion eller afhjælpning af skader herpå", 

X. "beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden", 

XI. "omtale filialer i udlandet", 

XII. "redegøre for samfundsansvar"90

                                                 
88 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 76 

, 

89 Kilde 7 - Erhvervsretlige love 2009, s. 451 
90 Jf. årsregnskabslovens § 99 a. 
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XIII. "beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den seneste 

årsrapport, og begrunde afvigelser hertil"91

XIV. "oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår"

 
92

Jeg har oplistet alle kravene i henhold til loven, da de er væsentlige for den videre gennemgang af 

rapporteringsforholdende for de udvalgte virksomheder.  

 

Oplysningskrav VII omhandler oplysning om virksomhedens videnressourcer. For at begrænse 

omfanget af rapporteringen heraf og lette det administrative arbejde for regnskabsaflægger, er 

denne redegørelse begrænset til kun at omhandle videnressourcer, der er væsentlige og har 

betydning for virksomhedens fremtidige indtjening.93

Ligeledes kan oplysningskrav X, der benyttes til at redegøre for forsknings- og udviklingsprojekter 

også benyttes til at beskrive omkostninger til projekter, der ikke er indregnet, da det ikke kan 

dokumenteres, at projekterne opfylder de specielle indregningskriterier. Dette betyder nemlig ikke, 

at virksomheden ikke forventer en fremtidig økonomisk fordel af projektet og dette kan derfor med 

fordel beskrives tilstrækkeligt detaljeret i denne del af ledelsesberetningen. 

 Videnressourcer dækker ikke kun over 

medarbejdernes viden, men også kunder, teknologi og processer samt virksomhedens kompetencer 

vedrørende branding, innovation og faglig viden. Dette oplysningskrav er derfor helt centralt for det 

der behandles i afgangsprojektet, idet virksomheden i denne del af ledelsesberetningen netop har 

mulighed for at synliggøre de ikke-finansielle value-drivers som har betydning for virksomhedens 

fremtidige indtjening.  

Som det fremgår af ovenstående, er kravene til ledelsesberetningen for børsnoterede virksomheder 

reguleret af årsregnskabsloven, dette skyldes at ledelsesberetningen ifølge IFRS ikke er en del af 

årsrapporten og der derfor ikke er en standard der regulerer denne.  

 

 

                                                 
91 Jf. årsregnskabslovens § 100. 
92 Jf. årsregnskabslovens § 101. 
93Kilde 6 - regnskabshåndbogen, s. 306 
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14.3 Supplerende beretninger 
Der findes en række supplerende beretninger, som er frivillige for alle virksomheder. Disse kan 

blandt andet være rapportering om94

• Corporate Social Responsibilities 

: 

• Viden 

• Etik 

• Arbejdsmiljø 

• Eksternt miljø / grønt regnskab 

De supplerende beretninger, kaldes også alternative regnskaber og kan betegnes som et 

kommunikationsværktøj, der kan supplere årsrapporten. Formålet er hovedsageligt at informere 

virksomhedens interessenter om udviklingen i virksomheden på andre områder end de rent 

økonomiske.  

Disse supplerende beretningsformer, tog for alvor sit indtog i 1990'erne, men blev aldrig rigtig en 

succes og det er stort set umuligt at finde en virksomhed i dag, der stadig anvender supplerende 

beretninger. I stedet er det set at virksomhederne i højere grad implementerer dele af de alternative 

regnskaber i årsrapporten. 

14.4 Cutting clutter95

FRC

 
96

                                                 
94Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 56. 

, der er Storbritanniens uafhængige tilsynsmyndighed, har ansvaret for at fremme god 

selskabsledelse og en høj kvalitet af rapporteringen for at fremme investeringerne, har udarbejdet en 

rapport der hedder "cutting clutter". Cutting clutter betyder frit oversat, at rodet i årsrapporterne skal 

skæres væk. Det er underforstået, at det ses som et problem, at årsrapporterne har nået en længde og 

fået et indhold, der til dels ikke er relevant eller nødvendig for at opfylde årsrapportens formål. 

Formålet er primært at give investorerne information, de kan bruge i deres beslutningstagen 

vedrørende fordeling af ressourcer og vurdering af ledelsen. Endvidere bidrager længden og 

omfanget af oplysningerne til, at det gør det svært for regnskabsbrugerne at identificere de centrale 

og relevante budskaber. 

95Kilde 13 - Cutting clutter, Combating clutter in annual reports 
96FRC er forkortelsen for: The Financial Reporting Council 
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Denne problemstilling er jeg enig i, og det er min vurdering at årsrapporterne for de danske 

børsnoterede virksomheden efterhånden er blevet så lange at det næsten bliver uoverkommelige at 

komme igennem. Det synspunkt støttes også op af mit interview med Jørgen Blom, jf. kapitel 15. I 

årsrapporten bombarderes man med information, frem for at præcisere og uddrage det væsentlige. 

Undersøgelsen anbefaler at virksomhederne i højere grad skal vurdere alle dets oplysninger i 

årsrapporten og kunne argumentere for hvorfor disse modtages. Undersøgelsen peger i den 

forbindelse på, at en del af disse argumenter vil være ugyldige, idet en række oplysninger kun er 

medtaget fordi det historisk altid har været medtaget i selskabets eksterne rapportering eller fordi at 

konkurrenter eller andre sammenlignelige virksomheder medtager oplysningen. 

Kort fortalt skal virksomhederne i rapporteringsprocessen konstant have årsrapportens formål og de 

vigtigste budskaber for øje. Således at dette står helt klar for læseren efter gennemgangen, og ikke 

distraheres af unødvendige oplysninger. 

15 Interview 
I forbindelse med dette afgangsprojekt, har jeg fundet det relevant at foretage interview af Jørgen 

Blom, der er partner i KPMG.97

 Alle spørgsmål i interviewet, kan ses i bilag 2. Bilag 2, indeholder dog udelukkende 

spørgeskabelonen, hvorfor jeg her vil gengive de væsentligste besvarelser samt knytte mine 

kommentarer hertil. 

 Udover at arbejde med revision, er Jørgen en del af KPMGs faglige 

afdeling og er bl.a. forfatter til bogen "indsigt i årsregnskabsloven", der er benyttet som litteratur til 

nærværende afgangsprojekt. 

Jørgen er overbevist om, at der ikke i den næste lange periode vil komme lovgivningsmæssige 

ændringer, til den nuværende regnskabspraksis, i forhold til immaterielle anlægsaktiver. Denne 

overbevisning er efter min vurdering, med til at slå fast, at vi i stedet skal se om det er muligt at 

forbedre den resterende rapportering for at synliggøre ikke indregnede værdier. 

Årsrapporternes længde er et problem og skyldes ifølge Jørgen, at der mangler en præciseringen af 

tærskelværdier og dette således i for høj grad er overladt til virksomheden selv, at vurdere. 

Endvidere er der gået et ræs i de omfattende krav til ledelsesberetningen og noterne. I den 
                                                 
97 KPMG er et internationalt revisions- og rådgivnings hus. KPMG er såvel i Danmark som internationalt et af de 
største selskaber i branchen. 
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forbindelse tyder det i øjeblikket på, at de kommende standarder udelukkende vil gøre regnskabet 

mere specificerede og mere bogholderi lignende, som Jørgen siger det. Dette trækker i retning af 

endnu længere og omfattende årsrapporter. På den anden side, ses det også for tiden at de 

lovgivende myndigheder bestiller og sætter undersøgelser i gang, der har til formål at reducere og 

strømline årsrapporterne. Af disse kan bl.a. nævnes "cutting clutter" rapporten udarbejdet af FRC, 

som er omtalt i forrige kapitel, afsnit 14.4. Herudover fortæller Jørgen at IASB har bestilt en 

rapport, der har fokus på at minimere årsrapporten, ved at undersøge hvilke krav der kan skæres 

væk uden for store negative konsekvenser til følge.  

Jørgen mener ikke at de supplerende beretninger, vil få fornyet succes og genopstå igen. I stedet vil 

man i højere grad se, at elementerne fra de supplerende beretninger indeholdes i det traditionelle 

årsregnskab. 

Forbedringspotentialet for virksomhedernes rapportering, er ifølge Jørgen at overveje om strukturen 

i årsrapporten er rigtig. Han mener at en del virksomheder kunne have gavn af, at overveje 

rækkefølgen af især noterne. Der er ingen lovgivning, der dikterer rækkefølgen af noterne, men 

traditionelt er det typisk set, at noterne blot opstilles efter rækkefølgen i hhv. resultatopgørelsen og 

balancen. Jørgen foreslår i den forbindelse at man i stedet grupperer noterne efter art, således at alt 

information vedrørende f.eks. immaterielle anlægsaktiver samles i en samlet note. Her menes 

omtale i anvendt regnskabspraksis, væsentlige regnskabsmæssige skøn, anlægsnote og yderligere 

relevante informationer. Det vil det gøre det lettere for regnskabsbruger at overskue noterne samt 

den samlede information om den pågældende regnskabspost. 

Ifølge Jørgen har enkelte virksomheder taget tilløb til omstrukturering af årsrapporten, men at den 

sidste vilje til gennemførelse ikke lader til, at være til stede. Jørgen er af den opfattelse at den 

manglende innovation og mod på forandring fra regnskabsaflæggers side, skyldes at 

virksomhederne er bange for at ændringerne ikke vil blive accepteret af fondsrådet og dermed kan 

få konsekvenser i form af afgørelse fra fondsåret i forbindelse med deres regnskabskontrol. 
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16 Delkonklusion - Fase 4 
Denne delkonklusion markerer afslutningen af fase fire. 

Fasen indeholdt en gennemgang og vurdering af regnskabsbrugers informationsbehov samt 

alternativer til den finansielle rapportering. Formålet var herudover at svare på følgende 

undersøgelsesspørgsmål: "Hvad er regnskabsbrugers informationsbehov og forventning til 

årsrapporten?". 

For fyldestgørende besvarelse af ovenstående spørgsmål, bør hele fasens indhold gennemlæses. Jeg 

medtager blot de vigtigste observationer og resultater i det følgende. 

Regnskabsbrugere, der anvender årsrapporten til brug for værdiansættelse af virksomheden, har 

som minimum behov for informationer vedr. efterfølgende begivenheder siden statusdagen, 

oplysning om immaterielle aktiver der ikke er indregnet i balancen, opgørelse af kapitalværdier for 

aktiver der er indregnet til kostpris eller oplysninger der kan understøtte regnskabsbrugers egen 

opgørelse heraf. 

Regnskabsbrugerne benytter primært den finansielle del af årsrapporten mest, men behovet for 

oplysninger i ledelsesberetning bliver også vægtet højt. Her er det ledelsens vurdering af såvel den 

forventede udvikling som den historiske udvikling, regnskabsbrugerne selv vurderer et stort behov 

for.  

Supplerende beretninger bruges stort set ikke mere, og der er ikke tegn på at de vil få fornyet 

succes. Dette bekræftede Jørgen Blom endvidere, da det er hans vurdering, at elementerne fra de 

supplerende beretninger i stedet gradvist bliver integreret i den traditionelle årsrapport. 
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17 The ValueReporting Framework 
PWC98 har udviklet en model, der kan hjælpe regnskabsaflægger med at give regnskabsbruger 

tilstrækkelig information. Modellen kan illustreres således99

 

: 

Jeg vil i det efterfølgende gennemgå alle elementer af ovenstående model og i den forbindelse 

opstille forventninger til, hvad virksomhederne som minimum bør oplyse i rapporteringen, med 

fokus på oplysning om væsentlige immaterielle aktiver, der ikke kan indregnes i balancen. 

17.1 Market Overview 
Market overview relaterer sig til den industri, det pågældende selskab befinder sig i, og ligeledes 

hvordan den omkringliggende verden påvirker den pågældende industri. Det er centralt, at 

virksomhederne formår at vise, at de kan identificere de konkurrenceforhold, de står overfor, samt 

de kræfter, der påvirker markedet. Dette viser, at virksomhederne ikke vil blive taget med "bukserne 

nede", hvis der pludselig opstår situationer, som de kunne have forudset, da truslen har ligget latent 

i omverdenen.  

Denne del handler derfor udelukkende om udefrakommende muligheder og trusler, som 

virksomheden ikke selv er herre over, men kan udnytte henholdsvis kompensere for, såfremt de er 

                                                 
98PWC, tidligere PriceWaterhouseCoopers, er et af verdens største revisions- og rådgivningshuse. 
99http://www.valuebasedmanagement.net/methods_valuereporting.html 
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blevet forudset og identificeret. Ved at give sådanne oplysninger i rapporteringen kan 

regnskabsbruger derved sammenholde det med sine egne forventninger m.v.100

Ved første øjekast kan man betvivle hvorvidt dette element er relevant i forhold til min analyse, der 

alene fokuserer på rapporteringen af immaterielle anlægsaktiver. Hvorfor det så er nødvendigt at 

opstille forventninger herfor? Det forholder sig imidlertid sådan, at dette element er mindst ligeså 

relevant som de øvrige. Man kan forestille sig, at ændret lovgivning resulterer i, at en virksomheds 

igangværende udviklingsprojekt gøres unødvendigt eller omvendt giver mulighed for nye 

forsknings- og udviklingsprojekter. Det er også essentielt for de immaterielle anlægsaktiver, at der 

bliver gjort rede for konkurrencemæssige forhold, idet ændringer i konkurrencesituationen blandt 

andet kan føre til en styrkelse eller svækkelse af varemærket. Endvidere kan en betydelig 

konkurrents indtræden eller udtræden på markedet betyde ændringer i markedsandele og 

kundeportefølje.  

 

For at konkretisere og mindske tvivlsspørgsmål i analysen vil jeg i dette afsnit præcisere, hvad jeg 

helt konkret forventer, at virksomhederne rapporterer om. For elementet "market overview" er det 

min forventning, at virksomhederne som minimum oplyser og redegør for følgende forhold: 

Forventninger til rapporteringen 

a. Markedsposition på alle de markeder, hvor de er repræsenteret, eller som minimum alle 

væsentlige markeder, såfremt virksomheden opererer på så mange markeder, at det vil være for 

omfattende at beskrive samtlige markeder. Alternativt kan man i sådanne situationer beskrive 

markeder med samme karakteristika og markedsposition samlet. 

b. En beskrivelse og vurdering af de af ledelsen identificerede væsentlige konkurrenter. 

c. Forventninger til ændringer i lovgivning, der kan påvirke selskabet fremadrettet. 

d. Generelle forventninger til ændringer i den omkringliggende verden, herunder hvorledes 

ledelsen vurderer disse ændringer og hvordan det planlægges at tackle dem, såfremt de 

realiseres. 

17.2 Strategy 
Næste del af modellen omhandler primært virksomhedens fremtid. Her beskrives virksomhedens 

vision, mission, mål m.v., der er med til at give regnskabsbruger informationer om, hvor 

virksomhederne prøver at arbejde sig hen. Dette er ofte meget interessant for alle interessenter og 
                                                 
100 Kilde 1 - The ValueReporting Revolution, s. 213. 
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brugere af årsrapporten, men især investorerne kan drage stor nytte af denne information, idet 

investorer måske ikke er enige i den vej, ledelsen ønsker at trække virksomheden. Et eksempel 

kunne være, hvis ledelsen i Carlsberg ønskede at satse stort på det japanske marked, men investor 

ikke mener, at der ligger de samme muligheder og potentiale i markedet, som ledelsen beskriver. 

Herved kan investor på et tidligt tidspunkt vælge at sælge sine aktier eller afhængig af indflydelse 

og aktiemajoritet forsøge at gå i dialog med ledelsen og bestyrelsen. 

Ud over ovenstående bør det i dette element i modellen også beskrives detaljeret, hvordan 

virksomheden planlægger at konkurrere i de industrier og markeder, hvor de agerer. Herudover skal 

virksomheden identificere dens styrker og dermed konkurrencemæssige fordele, og hvorledes det 

planlægges, at disse skal udnyttes. I lighed hermed skal også virksomhedens svagheder 

identificeres, og det skal forklares, hvorledes virksomheden forsøger at kompensere for dem eller 

alternativt prøver at eliminere dem fremadrettet. Identificering og rapportering af disse styrker, 

konkurrencemæssige fordele, planer, svagheder m.v. skal beskrives tilstrækkeligt detaljeret. Det er 

klart, at der kan være visse begrænsninger af konkurrencemæssige hensyn. Da man heller ikke 

ønsker, at konkurrenterne skal opnå for meget viden herom, så man risikerer at miste en evt. 

konkurrencemæssig fordel.101

Herudover indeholder dette element i modellen også en beskrivelse af virksomhedens opbygning, 

struktur, omfang og ledelse. 

  

Denne del er ligesom den forrige også væsentlig for rapporteringen af de immaterielle 

anlægsaktiver, på trods af at man ikke direkte behandler de immaterielle aktiver i denne del af 

rapporteringen. Elementet er imidlertid relevant, da ændringer i strategien kan medføre ændringen i 

værdien af de immaterielle aktiver, hvad enten der er tale om indregnede eller usynlige aktiver. Man 

kan f.eks. forestille sig, at beslutningen om at indstille produktionen af et produkt tilknyttet et 

specifikt varemærke, har stor indflydelse på sandsynligheden og værdien af de fremtidige 

økonomiske fordele.  

I dette element af modellen er det min forventning, at selskaberne som minimum behandler 

følgende i deres årsrapport: 

Forventninger til rapporteringen 

                                                 
101 Kilde 1: The ValueReporting Revolution, s. 213 
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a. Selskabets overordnede kort- og langsigtede mål, vision og mission. 

b. Konkrete mål, tiltag og projekter der vil blive realiseret inden for den nære fremtid, hvilket 

som minimum indbefatter de kommende 12 måneder. 

c. Strukturen i organisationen samt beskrivelse af eventuelle planlagte og kommende ændringer 

til denne. 

17.3 Value Creating Activities 
Dette element af modellen er nok det mest interessante, ihvertfald i forhold til denne opgave. Her 

beskrives de aktiviteter og forhold, som skaber værdi for virksomheden. Dette kan eksempelvis 

være kunder, brand, medarbejdere, produkter, innovation, udvikling, samfundsansvar, 

adfærdsmønster m.v. Dette element linkes sammen med den kommende, finansielle performance, 

idet udviklingen i de beskrevne aktiviteter på dette niveau bør være afgørende for virksomhedens 

økonomiske og resultatmæssige formåen. Endvidere skal disse aktiviteter og forhold også være i 

tråd med den strategi og de mål, der er beskrevet i den forrige del. 

Ultimativt er det virksomhedens evne til at håndtere og udnytte dens materielle og immaterielle 

anlægsaktiver, som skal beskrives, uanset om disse i årsregnskabet præsenteres som anlægsaktiver, 

eller de ikke opfylder indregningskriterierne, og derved enten er "usynlige" eller omkostningføres. 

Ledelsen skal endvidere oplyse, om kvaliteten af disse aktiver, og hvorledes de planlægger at 

udnytte og håndtere disse fremadrettet for at skabe værdi for interessenterne.102

Man kan sige, at dette element af modellen handler om virksomhedens styrker og svagheder, som 

de selv kan være med til at påvirke. 

 

I dette element af modellen, som er det væsentligste i forhold til dette projekt, er det min 

forventning, at selskaberne som minimum redegør for følgende i den eksterne rapportering, i form 

af årsrapporten: 

Forventninger til rapporteringen 

a. Identificering og redegørelse for væsentlige "value-drivers", her især med fokus på de der ikke 

kan indregnes i balancen og derfor er usynlige for regnskabsbrugere. 

b. Relevante målinger og opfølgning på udviklingen i ovenstående identificerede "value-drivers". 

                                                 
102 Kilde 1 - The ValueReporting Revolution, s. 214. 
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c. Redegørelse for selskabets etiske, miljømæssige og sociale ansvar, samt hvorledes der leves op 

til dette ansvar, og hvilke tiltag der er gennemført og forventes gennemført i den anledning. 

17.4 Financial Performance 
Ud over den generelle præsentation af virksomhedens resultat af dens aktiviteter og finansielle 

stilling pr. skæringsdagen er det også på dette niveau, at virksomheden kan oplyse om følgende: 

• Forretningssegmenter og opdeling af resultatet herpå 

• Ledelsens overvågelse af driften og de finansielle resultater, samt evt. målinger i den forbindelse 

• Forholdet mellem risiko og afkast 

• Virksomhedens evne til at skabe profit og likviditet. 

Denne præsentation kan bestå af både en skriftlig redegørelse og finansielle data, og det er klart, at 

det optimale er en kombination af begge. 

I dette element af modellen skal der rapporteres om de finansielle resultater, og hvorledes disse 

lever op til virksomhedens fastsatte mål m.v. Herudover skal der dog også rapporteres om, hvorvidt 

virksomheden lever op til sit sociale, miljømæssige og etiske ansvar. Dog kan dele af disse være 

irrelevante for nogle virksomheder i visse brancher. På den anden side har stort set alle større 

virksomheder beskrevne politikker og fastsatte mål på disse lidt blødere områder. Derfor er det 

essentielt, at der rapporteres om målopfyldelsen og overholdelse af politikker for disse områder. 

Denne del af modellen er essentiel for beskrivelse af de indregnede immaterielle anlægsaktiver, 

anvendt regnskabspraksis m.v. Den indeholder også en beskrivelse af risici, der til en vis grad bør 

være omhandlende immaterielle aktiver. 

I dette element af modellen, som for den typiske regnskabsbruger anses for det mest brugbare og 

målbare i årsrapporten, er det forventningen, at der oplyses om følgende: 

Forventninger til rapporteringen 

a. Den traditionelle rapportering af resultatet af regnskabsårets aktiviteter og selskabets finansielle 

stilling pr. skæringsdagen i overensstemmelse med gældende lovgivning 

b. Redegørelser over realiserede resultater, opdelt pr. segment 

c. Redegørelse af hvorledes risici identificeres, styres og håndteres 
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d. Beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, med hovedvægt på anvendte metoder for 

indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver samt regnskabsmæssig behandling af de 

immaterielle aktiver, der ikke indregnes i balancen, med angivelse af hvorfor disse ikke 

opfylder kriterierne for indregning. 

Ovenstående forventninger indeholder også forhold, der er lovpligtige, hvorfor en analyse af 

overholdelse af disse ikke vil give et retvisende resultat, da de alt andet lige altid vil være opfyldt. 

Gennemgangen vil derfor primært have fokus på hensigtsmæssigheden af den måde, de lovpligtige 

oplysninger bliver præsenteret på. Herudover vil der også være fokus på de yderligere oplysninger 

vedr. immaterielle anlægsaktiver der gives, uanset om disse er indregnet eller ej. 

Se endvidere præcisering af lovkrav kontra frivillige oplysninger i næste kapitel, afsnit 18.2. 

18 Analyse af virksomheders rapporteringsforhold 
I dette kapital vil jeg for fire af Danmarks største selskaber, der alle indgår i C20-indekset103

Fælles for disse virksomheder er, at de alle har væsentlige immaterielle anlægsaktiver både 

aktiverbare og ikke-aktiverbare. Vi kommer rundt om lidt forskellige aktiver grundet 

virksomhedernes brancher, profiler m.v. Jeg vil kort præsentere de fire selskaber samt beskrive, 

hvilke forhold og aktiver i selskabet, der efter min vurdering, i højeste grad skaber værdi for den 

pågældende virksomhed. Efter den korte præsentation af virksomhederne vil jeg gennemgå de fire 

faser i Value Reporting Framework, som jeg præsenterede og gennemgik i forrige kapitel. 

Gennemgangen indeholder en vurdering af, hvorvidt de fire virksomheder formår at give en 

fyldestgørende beskrivelse indenfor de identificerede parametre og opstillede forventninger til 

rapporteringen. Endvidere vil jeg sammenligne de fire virksomheder med hinanden og give min 

vurdering af, hvad der kan betegnes som "best-practice" for det pågældende område. Dette vil 

selvfølgelig gennemføres med fokus på behandlingen af selskabets immaterielle anlægsaktiver, 

både de aktiverede og "usynlige". 

, 

gennemgå deres årsrapport for 2011 for at klarlægge, hvorledes disse vælger at rapportere og 

præsentere deres vigtigste værdiskabende aktiviteter og forhold. 

Alle selskaberne, der indgår i analysen, har kalenderåret som regnskabsår, og det er udelukkende 

årsrapporten for 2011, der er benyttet i analysen. Herudover skal det anføres, at alle de benyttede 
                                                 
103 C20-indekset er en betegnelse for et prisindeks over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. 
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årsrapporter er påtegnet af de pågældende revisorer uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

Alle selskaberne er placeret i samme regnskabsklasse, idet de alle er børsnoterede selskaber. De er 

derfor tvunget at følge bestemmelser for regnskabsklasse D. 

18.1 Præsentation af de udvalgte virksomheder 

18.1.1 

"Carlsbergs grundlægger, J. C. Jacobsen (1811-1887), startede sin karriere som brygger i sin fars 

lille hvidtølsbryggeri i det gamle København. I 1847 etablerede han et nyt bryggeri i Valby, langt 

uden for byens volde, og kaldte det Carlsberg. For J. C. Jacobsen var kvalitet det altafgørende, og 

hans visionære måde at brygge øl på blev hjørnestenen i den moderne ølindustri. I 1881 etablerede 

sønnen, Carl Jacobsen, sit Ny Carlsberg, og de to bryggerier fusionerede i 1906 under navnet 

Carlsberg Bryggerierne. I dag er Carlsberg Group en af verdens største bryggerigrupper."

Carlsberg A/S 

104

Carlsberg-koncernen er det fjerdestørste bryggeri i verden med en stor portefølje af varemærker 

inden for øl og andre drikkevarer. Hovedvaremærket Carlsberg er et af de mest kendte varemærker i 

verden. Forretningen fokuserer geografisk på Nord-, Vest-og Østeuropa samt Asien, hvor der er 

etableret betydelige markedsandele, og de sidder i en god markedsposition. Carlsbergs brands bliver 

også solgt i resten af verden, hovedsageligt gennem licensaftaler og eksport.

 

105

Nedenstående diagram viser, hvorledes salget af øl, fordelte sig på de geografiske markeder, 

beskrevet ovenfor, i 2011: 

  

Som beskrevet ovenfor er varemærket Carlsberg et af de bedst kendte varemærker i verden og 

dermed meget værdifuldt for koncernen, hvilket ledelsen har fokus på og kontinuerligt forsøger at 

                                                 
104 http://www.carlsbergdanmark.dk/Presse/Virksomheden/historienkort/Pages/Default.aspx  
105 http://www.carlsberggroup.com/investor/companyprofile/Pages/Factsheet.aspx  

http://www.google.dk/imgres?um=1&hl=da&biw=1440&bih=693&tbm=isch&tbnid=IqUKgKNvnWkXIM:&imgrefurl=http://www.gonggong.dk/index.php?id=YXJraXYucGhw&m=2007-03&docid=IZP3aIh-qiv1rM&imgurl=http://www.gonggong.dk/hentbillede.php?id=261&w=508&h=266&ei=bKCaT8q5Horxsgbe8MXADg&zoom=1&iact=hc&vpx=963&vpy=96&dur=507&hovh=162&hovw=310&tx=166&ty=98&sig=114135829829744371409&page=3&tbnh=91&tbnw=174&start=49&ndsp=27&ved=1t:429,r:19,s:49,i:279�
http://www.carlsbergdanmark.dk/Presse/Virksomheden/historienkort/Pages/Default.aspx�
http://www.carlsberggroup.com/investor/companyprofile/Pages/Factsheet.aspx�
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opretholde, bevare og udvikle. Dette varemærke er imidlertid internt oparbejdet gennem Carlsbergs 

historie og er derfor ikke tilladt at indregne i balancen, jf. tidligere kapitler. 

Carlsberg-koncernen har derfor væsentlige værdifulde aktiver, der ikke indregnes i den finansielle 

rapportering, i form af bl.a. internt oparbejdede varemærker, stærke markedspositioner og store 

markedsandele. Rapporteringen af disse forhold vil derfor være i fokus ved den kommende analyse 

af Carlsbergs seneste årsrapport. 

Herunder gengives centrale regnskabsposter og hovedtal fra årsrapporten, der er relevante for 

analysen (i mio. kr.): 

Hovedtal / regnskabspost 2011 2010 

Indregnede immaterielle anlægsaktiver 89.041 87.771 

Omsætning 86.555 81.295 

Driftsførte omkostninger til forskning of udvikling 119 109 

Koncernresultat efter skat 5.692 5.960 

Materielle anlægsaktiver 31.848 32.480 

Egenkapital i alt 71.629 69.629 

Balancesum 147.714 144.250 

De indregnede immaterielle anlægsaktiver, består primært af følgende aktivtyper: Goodwill (2011: 

52.997), varemærker (2011: 34.871). 

 

18.1.2 

"Danske Bank er Danmarks største bank med mere end 300 afdelinger, ni finanscentre, seks 

landbrugscentre og 1.000 hæveautomater fordelt bredt over hele landet. Danske Bank beskæftiger 

ca. 6.000 medarbejdere i Danmark."

Danske Bank 

106

"I alt betjener Danske Bank 2,2 mio. privatkunder samt en væsentlig del af erhvervslivet og de 

offentlige og institutionelle virksomheder i Danmark."

  

107

Ud over kundebasen i Danmark er Danske Bank gennem andre banker med landsdækkende 

filialnetværk også repræsenteret i følgende lande: Sverige, Norge, Nordirland, Irland, Finland og de 

baltiske lande.

 

108

                                                 
106 

 

http://danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Kort-om-os/Pages/Profil.aspx  
107 http://danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Kort-om-os/Pages/Profil.aspx  

http://www.google.dk/imgres?um=1&hl=da&sa=N&biw=1440&bih=693&tbm=isch&tbnid=S5Gnf6btmZvSmM:&imgrefurl=http://visitbulgaria.info/world-news/estonia&docid=ySBAZdN6MYhqtM&imgurl=http://visitbulgaria.info/files/danskebank.gif&w=700&h=300&ei=IKCaT4rKEYHOtAaymr2vDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1003&vpy=213&dur=3601&hovh=147&hovw=343&tx=192&ty=37&sig=114135829829744371409&page=1&tbnh=84&tbnw=196&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:112�
http://danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Kort-om-os/Pages/Profil.aspx�
http://danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Kort-om-os/Pages/Profil.aspx�
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Det er afgørende for Danske Bank, at de formår at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, 

idet en stor del af deres forretning er forankret i den viden, medarbejderne besidder. En viden, som 

kommer kunderne til gavn og dermed vedligeholder kundebasen og loyaliteten. 

Danske Bank har derfor betydelige konkurrencemæssige fordele, der er forankret i bankens 

kundeportefølje, medarbejdere og markedsposition på det danske marked. Disse værdiskabende 

konkurrencemæssige fordele, som ligeledes ikke må indregnes som aktiver i den finansielle 

rapportering, vil være i fokus ved den kommende analyse. 

Herunder gengives centrale regnskabsposter og hovedtal fra Danske Bank-koncernens årsrapport 

for 2011 (i mio. kr).: 

Hovedtal / regnskabspost 2011 2010 

Indregnede immaterielle anlægsaktiver 22.233 22.936 

Årets resultat efter skat 1.723 3.664 

Materielle anlægsaktiver 7.267 7.861 

Egenkapital i alt 125.855 104.742 

Balancesum 3.424.403 3.213.886 

Den bogførte værdi, af de indregnede immaterielle anlægsaktiver udgør primært goodwill (2011: 

18.361 mio. kr.) og kunderelationer (2011: 2.216 mio. kr.). 

18.1.3 

Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, der er ledende indenfor behandling af diabetes. 

Endvidere har Novo Nordisk en ledende position inden for bl.a. behandling af hæmofili

Novo Nordisk 

109, 

væksthormonbehandling og hormonpræparater.110

Novo Nordisk har hovedsæde i Danmark og beskæftiger ca. 32.800 medarbejdere i 75 lande og 

sælger sine produkter på 179 markeder. 

 

111

Som det fremgår af nedenstående diagram, er 18 % af alle Novo Nordisks medarbejdere ansat 

indenfor forskning og udvikling, svarende til ca. 5.904 medarbejdere.

 

112

                                                                                                                                                                  
108 

 Det er da også klart, at en 

medicinalvirksomhed som Novo Nordisk har store investeringer i forskning og udvikling, og 

http://danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Kort-om-os/Pages/Koncernen.aspx  
109 Hæmofili kaldes også "blødersyge". 
110 http://www.novonordisk.com/about_us/about_novo_nordisk/introduction.asp  
111 http://www.novonordisk.com/about_us/about_novo_nordisk/introduction.asp  
112 http://www.novonordisk.com/about_us/facts_and_figures/facts.asp  

http://www.google.dk/imgres?um=1&hl=da&biw=1440&bih=693&tbm=isch&tbnid=kycIzufEuzvGFM:&imgrefurl=http://2011.igem.org/Team:DTU-Denmark-2/Our_Partners/Sponsors&docid=kIIWuymHpHEKzM&imgurl=http://2011.igem.org/wiki/images/7/74/Novo_nordisk_logo.jpg&w=405&h=334&ei=5KCaT4HzK8bxsga47OniDg&zoom=1&iact=hc&vpx=382&vpy=183&dur=1339&hovh=204&hovw=247&tx=150&ty=117&sig=114135829829744371409&page=1&tbnh=144&tbnw=166&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:104�
http://danskebank.dk/da-dk/Om-banken/Kort-om-os/Pages/Koncernen.aspx�
http://www.novonordisk.com/about_us/about_novo_nordisk/introduction.asp�
http://www.novonordisk.com/about_us/about_novo_nordisk/introduction.asp�
http://www.novonordisk.com/about_us/facts_and_figures/facts.asp�
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således har Novo Nordisk også omkostninger til forskning og udvikling, der ikke kan aktiveres, 

svarende til knap 15 % af den samlede omsætning, jf. årsrapporten for 2011.113

 

 

De usynlige værdiskabende aktiviteter og forhold, jeg vil fokusere på i min analyse er derfor Novo 

Nordisks position i de markeder og den branche, de agerer i, og hvilke fordele denne position giver 

dem i forhold til fremtidig indtjening. Herudover vil jeg have fokus på deres forsknings- og 

udviklingsprojekter, i og med at de har betydelige omkostninger til projekter, der endnu ikke 

opfylder kravene til indregning i balancen, jf. kapitel 10. 

Herunder gengives centrale regnskabsposter og hovedtal fra 2011 årsrapporten, der er relevante for 

analysen og vurdering af selskabet (i mio. kr.): 

Hovedtal / regnskabspost 2011 2010 

Indregnede immaterielle anlægsaktiver 1.489 1.458 

Omsætning 66.346 60.776 

Omkostninger til forskning og udvikling 9.682 9.602 

Resultat efter skat 17.097 14.403 

Materielle anlægsaktiver 20.931 20.507 

Egenkapital i alt 37.448 36.965 

Balancesum 64.698 61.402 

 

I regnskabsposten "Omkostninger til forskning og udvikling" vedrører 633 mio. kr. afskrivning og 

nedskrivning på materielle- og immaterielle aktiver. Indregnede immaterielle anlægsaktiver består 

primært af patenter og licenser (696 mio.) og internt oparbejdet software (518 mio.) 

                                                 
113 Novo Nordisk Annual Report 2011, s. 56. 
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18.1.4 

"Vestas blev grundlagt i 1898 af smed H.S. Hansen i den lille by Lem. Han og hans søn, Peder 

Hansen, fremstillede på daværende tidspunkt stålvinduer til industribygninger".

Vestas 

114

Under den anden oliekrise i 1970'erne begyndte Vestas at undersøge vindmøllers potentiale som en 

alternativ energikilde.

 

115 Dette har ført til, at Vestas nu er verdens førende leverandør af moderne 

energiløsninger. Vestas har installeret mere end 46.000 vindmøller i 69 lande og på seks 

kontinenter.116

Der er et stort potentiale for yderligere forskning og udvikling på området for alternative 

energikilder. Dette har ledelsen i Vestas naturligvis også fokus på og derfor investeres der kraftigt i 

udviklings- og testfaciliteter verden over. Ved udgangen af 2011 var 9 % af alle Vestas' 

medarbejdere således ansat udelukkende indenfor forskning og udvikling.

 

117

Vestas har store konkurrencemæssige fordele grundet positionen som markedsleder og det 

internationale format. Dette er værdiskabende forhold, som er svære at værdiansætte, og som ikke 

kan indregnes i balancen, jf. kapitel 11. Endvidere har Vestas betydelige omkostninger til forskning 

og udvikling, der har potentiale for fremadrettet at skabe et fremtidigt indtjeningsgrundlag. En stor 

del af disse omkostninger kan ikke indregnes i balancen, da det kræves, at en række krav er opfyldt. 

Disse krav er beskrevet i kapitel 10. 

 

Vestas har altså usynlige værdiskabende aktiver og konkurrencemæssige fordele i form af deres 

markedsposition, markedsandele og investering i forskning og udvikling. Det er derfor de forhold, 

der fokuseres på i analysen og forventes en tilstrækkelig rapportering om i deres årsrapport. 

Herunder er centrale regnskabsposter og hovedtal fra Vestas 2011 årsrapport, idet disse er relevante 

for analysen. Da Vestas' årsrapport aflægges i euro, har jeg for sammenlignelighedens skyld 

omregnet nedenstående poster til danske kroner. Jeg har anvendt kurs 743,42118

                                                 
114 

 til omregning, 

således at nedenstående tal fremgår i mio. kr.: 

http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/kort-om-vestas.aspx  
115 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/kort-om-vestas.aspx 
116 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/resultater.aspx  
117 http://www.vestas.com/da/årsrapport-2011/ledelsesberetning/forretningsudvikling/forskning-og-udviklig.aspx  
118 Hvilket svarer til nationalbankens middelkurs d. 31.12.2011 jf. http://www-
2.danskebank.dk/link/PopupOffice2007CMSValuta   
 

http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/kort-om-vestas.aspx�
http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/kort-om-vestas.aspx�
http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/resultater.aspx�
http://www.vestas.com/da/årsrapport-2011/ledelsesberetning/forretningsudvikling/forskning-og-udviklig.aspx�
http://www-2.danskebank.dk/link/PopupOffice2007CMSValuta�
http://www-2.danskebank.dk/link/PopupOffice2007CMSValuta�
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Hovedtal / regnskabspost 2011 2010 

Indregnede immaterielle anlægsaktiver 9.241 7.687 

Omsætning 43.386 51.445 

Omkostninger til forskning og udvikling 1.509 1.115 

Resultat efter skat -1.234 1.160 

Materielle anlægsaktiver 14.110 12.668 

Egenkapital i alt 19.151 20.474 

Balancesum 57.162 52.530 

 

De bogførte immaterielle anlægsaktiver kan henføres til følgende aktivtyper: Færdiggjorte 

udviklingsprojekter (2011: 4.290 mio. kr.), goodwill (2011: 2.379 mio. kr.), igangværende 

udviklingsprojekter (2011: 1.903 mio. kr.) og software (2011: 669 mio. kr.). 

Afskrivninger på udviklingsprojekter er medregnet i omkostninger til forskning og udvikling og 

indgår med 766 mio. kr. 

18.2 Præcisering af lovkrav kontra frivillige oplysninger 
Inden jeg påbegynder min analyse ved gennemgang af årsrapporterne for de ovenstående 

virksomheder, er det nødvendigt at præcisere hvilke informationer der indgår som en del af 

lovgivningen, og hvilke der er frivillige. Det er nødvendigt for, at der ikke konkluderes fejlagtigt på 

en god rapportering af forhold, som der er lovgivet om og derfor er medtaget for at opfylde loven 

og ikke på baggrund af et ledelsesmæssigt ønske om at informere regnskabsbruger særskilt om 

disse forhold. Det er stadig interessant at vurdere, hvor god virksomhedens rapportering om 

forholdene er, og endvidere hvordan virksomhedernes rapporteringsform adskiller sig fra hinanden. 

Størstedelen af informationen har jeg behandlet i afsnit 14.3, der omhandler lovens krav til 

ledelsesberetningen. Herudover er der følgende krav: 

"Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D med forskellige forretningsaktiviteter eller med 

aktiviteter på forskellige geografiske markeder skal i henhold til ÅRL § 96 give 

Segmentoplysninger 
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segmentoplysninger om nettoomsætningens fordeling på segmenter i noterne, hvis 

forretningssegmenterne henholdsvis de geografiske segmenter afviger indbyrdes"119. 

Definition på aktiver og indregningskriterierne, der begge er beskrevet tidligere i opgaven, stiller 

ikke krav om, at en virksomhed juridisk skal eje de aktiver, de indregner i balancen. De skal blot 

have kontrollen over aktiverne. Derfor kræves det af årsregnskabslovens § 90 a, at virksomheder i 

regnskabsklasse C og D skal oplyse om aktiver, der er indregnet i balancen, som de ikke har den 

juridiske ejendomsret til. Oplysningen skal også omfatte, hvilke værdier de nævnte aktiver er 

indregnet til. 

Aktiver, der ikke ejes af virksomheden 

For at gøre årsrapporten nemmere at sammenligne over år kræves det derfor, at virksomheder i 

regnskabsklasse C og D oplyser om ophørende aktiviteter i noterne. Noten skal som minimum 

indeholde oplysning om, hvilke beløb fra ophørende aktiviteter, der er indregnet i følgende 

regnskabsposter: Nettoomsætning, årets resultat, anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Ophørende aktiviteter 

120

18.3 Gennemgang af årsrapporter 

 

I min gennemgang og analyse af virksomhedernes rapporteringsforhold af væsentlige ikke-

finansielle "value-drivers", har jeg udelukkende valgt at benytte årsrapporten som eneste 

informationskilde. Dette valg støttes op af publikationen "Værdien af årsrapporten"121

                                                 
119 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 554 

, der påviste 

at regnskabsbrugerne anvender årsrapporten mest af alle informationskilder, jf. afsnit 13.2. 

Endvidere er det også min vurdering, at de informationer som jeg kigger efter er så centrale og 

væsentlige for vurdering og opfattelse af virksomhederne, at der bør være tilstrækkeligt redegjort 

for disse i den årlige eksterne regnskabsrapportering. I det efterfølgende følger en gennemgang og 

vurdering af rapporteringen opdelt i hvert af de 4 elementer fra "The ValueReporting Framework", 

hvor jeg ved brug af en tabel har synliggjort, hvor jeg vurderer informationen som værende 

tilstrækkelig og passende. Hertil har jeg knyttet en række væsentlige kommentarer som jeg finder 

relevante. Hjælpeskemaet, som jeg har benyttet ved gennemgangen, indeholdende mine oplistede 

120 Kilde 2 - Indsigt i årsregnskabsloven, s. 559 
121Kilde 12 - "Værdien af årsrapporten" 
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forventninger til rapporteringen, der blandt andet danner baggrund for konklusionerne i dette 

kapitel, ses af bilag 3. 

18.3.1 

Value Reporting Framework 

Markeds overblik 

Market Overview 

Virksomhed Competetive 

environment 

Regulatory 

environment 

Macroeconomic 

environment 

Carlsberg  √ √ √ 

Danske Bank ÷ √ √ 

Novo Nordisk ÷ √ √ 

Vestas ÷ √ √ 

Tabellen, er af egen tilvirkning. 

√ = Redegørelse og oplysning er vurderet rimelig og tilstrækkelig,  

÷ = Information herom vurderes utilstrækkelig eller helt manglende. 

Carlsberg har som det første i årsrapporten, medtaget en oversigt over samtlige markeder, der blandt 

andet indeholder oplysninger om markedsposition og markedsandele på samtlige markeder. 

Umiddelbart herefter følger en kort og overordnet beskrivelse af udviklingen på de overordnede 

markeder. Derimod findes der ingen identifikation og vurdering af virksomhedens konkurrenter. Jeg 

vurderer alligevel informationen som værende tilstrækkelig og dækkende i forhold til 

regnskabsbrugers informationsbehov. Årsrapporten giver læseren et godt indblik i ledelsens 

vurdering af lovgivningens og omverdenens påvirkning på selskabet og hvilke ændringer der 

sandsynligvis kan forekomme heri. Det beskrives ydermere, hvilke tiltag Carlsberg har taget for at 

sikre sig imod eventuelle negative konsekvenser heraf.  

Carlsberg 

Årsrapporten for Danske Bank er i ledelsesberetningen opdelt i de respektive forretningsområder, 

der giver den fordel at redegørelsen for udviklingen, markedsbetingelser, forventninger m.v. kan 

gøres tilstrækkeligt detaljeret. I redegørelsen for forretningsområdet, bankaktiviteter, er der 

medtaget en oversigt over markedsandele af ud - og indlån. Det er imidlertid ikke medtaget for 

andre forretningsområder, hvilket umiddelbart ikke begrundes. Ledelsesberetningen generelt, 

Danske Bank 
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herunder vurderingen af udviklingen i regnskabsåret, samt forventninger til fremtiden, bærer 

kraftigt præg af den hårde tid i banksektoren. Dette afspejles i ledelsens vurdering af den fremtidige 

udvikling og handlingsplaner til hvorvidt tidligere tiders indtjeningsniveau skal genoprettes, særligt 

er i fokus gennemgående i beretningen. 

Årsrapporten giver ingen brugbare informationer om markedspositioner og markedsandele. Der er 

heller ikke foretaget en identifikation og vurdering af væsentlige konkurrenter. Der kommenteres 

udelukkende på risikoen for at der kommer væsentlige konkurrenter, til de produkter der ikke 

længere er beskyttet af patenter.

Novo Nordisk 

122 Med hensyn til lovgivningens og den øvrige omverdens 

påvirkning på virksomheden, er det generelt beskrevet tilstrækkeligt. Beskrivelsen tager 

hovedsageligt udgangspunkt i det medicinske behov, hvilket også vurderes acceptabelt, med 

forretningens art for øje. 

Vestas identificerer og beskriver på ingen måde dets konkurrenter i årsrapporten og hvad angår 

selve beskrivelsen af industrien, herunder markedsandele o.l., er denne meget begrænset. Vestas 

beskriver sig selv som markedsleder flere steder i ledelsesberetningen, men har ingen steder 

redegjort for det samlede marked og deres del af denne.  

Vestas 

Virksomhederne er over en bred kam, rimelige til at redegøre for den omverden de agerer i og om 

den lovgivning der påvirker forretningen. 

Opsummering - Markeds overblik 

Derimod havde ingen af virksomhederne, indeholdt i analysen, medtaget tilstrækkelige redegørelser 

vedrørende identifikation og vurdering af dets konkurrenter i forhold til min forventning. Det er 

imidlertid heller ikke kutyme eller krav at sådanne oplysninger medtages. Dog er det min vurdering 

at sådanne oplysninger kunne gavne regnskabsbruger, men det er næppe er muligt at få 

virksomhederne til at offentliggøre den information, medmindre det direkte dikteres i loven. 

 

                                                 
122 Novo Nordisk årsrapport, s. 22 
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18.3.2 

Value Reporting Framework 

Strategi 

Strategy 

Virksomhed Goals & Objectives Organisational design Governance 

Carlsberg  √ √ √ 

Danske Bank ÷ √ √ 

Novo Nordisk √ √ √ 

Vestas √ √ √ 

Tabellen, er af egen tilvirkning. 

Carlsberg har et strategisk afsnit i ledelsesberetningen, der på en overskuelig og klar måde redegør 

for virksomhedens langsigtede ambition og hvilke områder der strategisk fokuseres på for at nå 

denne ambition. Et af strategiområderne er "forbrugere og kunder" hvor følgende beskrives: "Vores 

varemærker, produktportefølje og kommercielle eksekvering er afgørende hvis vi skal være 

kundernes foretrukne samarbejdspartner og forbrugernes førstevalg."

Carlsberg 

123 Ved dette synliggør 

Carlsberg hvilken værdi der ligger i varemærkerne og deres betydning for den fremtidige 

indtjening. Uanset om der er tale om indregnede eller usynlige varemærker. Dette bekræftes i 

samme afsnit hvor der redegøres for Carlsberg-varemærket, der beskrives som et mærke med en 

speciel status og som værende gruppens flagskib. Dette er centralt i og med at netop Carlsberg-

mærket ikke er indregnet i balancen, da det er internt oparbejdet. 

Årsrapporten indeholder ikke oplysninger om bankens strategi, vision, mission, mål m.v. Dette er 

klart en svaghed, idet det gør det vanskeligere for regnskabsbruger at finde ud af hvor ledelsen 

ønsker at styre virksomheden hen. Herunder hvilke midler der tages i brug for at nå de såvel kort - 

som langsigtede mål, og ikke mindst hvilken effekt initiativerne forventeligt vil få på den 

økonomiske udvikling. 

Danske Bank 

Den manglende redegørelse for strategi m.v. kan altså medføre, at regnskabsbrugernes forventning 

til bankens fremtid er væsentlig anderledes, end den fremtid ledelsen planlægger at forfølge.  

 

                                                 
123 Carlsbergs årsrapport 2011, s. 18 
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Årsrapportens redegørelse for virksomhedens strategi

Novo Nordisk 

124 er opdelt i strategisk fokus for hvert af de 

terapiområder125 som Novo Nordisk beskæftiger sig med. Dette involverer også at midlet til 

opnåelse af de strategiske mål er beskrevet i form af hvilke produkter og kapaciteter, Novo 

besidder, og som skal benyttes for at opnå målene. Regnskabsbruger kan derfor ikke være i tvivl 

om, hvor ledelsen forsøger at arbejde sig hen. Det altoverskyggende indtryk man får ved 

gennemlæsning af hele strategidelen, er imidlertid også at forskning - og udvikling er den vigtigste 

faktor for den fremtidige indtjening og opnåelse af større markedsandele og markedspositioner. 

Dette bidrager til, at jeg overordnet anser rapporteringen som værende tilstrækkelig i forhold til de 

definerede forventninger. Det er dog min vurdering at Novo Nordisk kunne forbedre 

rapporteringen, ved at slå det helt fast at forskning og udvikling, som er den altoverskyggende 

væsentligste value-driver, ikke bliver præsenteret i den finansielle rapportering som værende en 

værdi for selskabet.  

Vestas mission er: "failure is not an option"

Vestas 

126

Denne mission og ikke mindst beskrivelsen heraf, stiller store krav til den fortsatte udvikling og 

forbedring af de nuværende produkter samt forskning og udvikling af nye produkter. Dette 

understreger Vestas ved at skrive således: "Når lost production factor

, hvilket ifølge beskrivelsen indebærer, at 

organisationen konstant har fokus på at søge forbedringer og til konsekvent og struktureret at følge 

op på og rette fejl. 

127

Ovenstående viser tydeligt at Vestas vil nå deres langfristede mål og vision ved at holde fokus på 

forskning og udvikling, da det er produktet heraf der skal sikre Vestas fremtidig succes. Dette er 

helt i tråd med de opsatte forventninger i dette projekt og tydeliggør værdien af forskning og 

udvikling, uanset den regnskabsmæssige behandling. 

 fortsat falder, er det 

resultatet af samspillet mellem møllernes optimale placering i landskabet, deres forbedrede design 

og gennemtestede kvalitet …"    

 
                                                 
124 Novo Nordisk årsrapport 2011, s. 18 
125 Diabetes, fedme, hæmofili, vækst sygdomme og inflammation 
126 Vestas årsrapport 2011, s. 20 
127 Som i vestas kan sidestilles med failure, og er en beregning af den andel af vinden som møllerne ikke høster 
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Det overordnede billede af virksomhedernes rapportering af strategier, vision, mission og lignende 

samt sammenhængen til virksomhedens value-drivers, er overvejende positiv. Tre af de fire 

virksomheder i analysen, havde således på en klar og let forståelig måde beskrevet deres 

overordnede strategi og langsigtede mål på forretningsniveau. Det er endvidere tydeligt ved den 

generelle gennemlæsning af årsrapporterne, at de fremtidige initiativer alle har rod i den 

overordnede strategi og bidrager til at nå det samme mål. 

Opsummering - Strategi 

Det er endvidere meget positivt, at de formulerede strategier m.v. alle indeholder et element der 

synliggør hvad i deres forretning, der er det væsentlige middel til at nå målet, og altså 

virksomhedens value-driver. Uanset om denne value-driver er et aktiv, der indregnes i balancen 

eller ej, eller en kombination heraf. 

På trods af dette positive billede, er der dog plads til mindre forbedringer. Jeg ville derfor primært 

anbefale at virksomheden, enten i forbindelse med strategi-delen eller i et særskilt afsnit, laver en 

klar identifikation og beskrivelse af virksomhedens væsentligste værdiskabende aktiviteter128

Den eneste afviger herfra er Danske Bank, der jf. afsnittet herom ikke formår at gøre selskabets 

overordnede mål og strategi klar for regnskabslæser. 

 og 

den regnskabsmæssige behandling heraf. 

18.3.3 

Value Reporting Framework 

Værdiskabende aktiviteter 

Value Creating Activities 

Virksomhed Customers People Innovation 

(R&D)129

Brands 

 

Supply 

Chain 

Environmental, 

social & 

ethical 

Carlsberg  √ √ ÷ √ √ √ 

Danske Bank ÷ ÷ √ √ √ √ 

Novo Nordisk √ √ √ √ √ √ 

Vestas √ √ ÷ √ √ √ 

Tabellen, er af egen tilvirkning. 

 

                                                 
128 Value-drivers 
129 R&D, er en forkortelse for Research (forskning) & Development.(udvikling)  
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For Carlsberg er det hovedsageligt parametrene customers, innovation og brands der er det kritiske i 

forhold til rapporteringen. Værdien af Carlsbergs varemærker, hvad enten de er indregnet eller ej, er 

helt essentielt for den fremtidige indtjening. Dette er til dels afspejlet i årsrapporten, blandt andet 

fremgår det af afsnittet om forventninger til indtjeningen i 2012 i ledelsesberetningen, at. "Vi 

fortsætter arbejdet med at fremme vores internationale varemærkeportefølje og lokale power 

brands"

Carlsberg 

130

Efter gennemlæsning af årsrapporten sidder man tilbage med det indtryk, at Carlsberg bruger en del 

ressourcer på at opnå deres ambition om at være den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed. 

De forsøger at opnå denne ambition ved at have et målrettet fokus på markedsandele, 

markedspositioner og varemærker. Det er helt i overensstemmelse med de opstillede forventninger. 

Men der kommenteres ikke nogen steder, om varemærkernes påvirkning på den finansielle stilling, 

herunder hvorledes balancen kunne have set ud såfremt de internt oparbejdede varemærker kunne 

indregnes. 

, dette viser, om end lidt kort beskrevet, at Carlsberg er bevidst om, hvad deres 

kernekompetencer er, og hvad der i al væsentlighed er med til at drive indtjeningen. 

Danske Bank befinder sig i disse år i et politisk og økonomisk stormvejr, der medvirker til en øget 

mediebevågenhed og generel offentlig interesse. Dette bør ifølge min optik medføre at banken 

finder tilbage til dets kerneværdier. og fokuserer på de væsentlige value-drivers de har og hvordan 

disse kan udnyttes for at opnå en mere stabil økonomisk tilstand. 

Danske Bank 

Beretningen i årsrapporten fokuserer derimod i højere grad på minimering af omkostninger og 

minimeringen af direkte kundebetjening som vejen til en fremtidig forbedret indtjening. Vigtige 

værdiskabende aktiver, forhold og aktiviteter som f.eks. markedsposition, kundeportefølje, 

kundeaftaler, kompetencer og IT-platform, er således ikke fyldestgørende beskrevet i forhold til 

deres påvirkning på fremtiden. 

Man skal dog huske at have for øje, at den branche som Danske Bank agerer i, i høj grad påvirkes af 

udefrakommende forhold. Kundernes bonitet131

                                                 
130 Carlsbergs årsrapport 2011, s. 8. 

, det generelle renteniveau og den overordnede 

finansielle tilstand er eksempler på sådanne udefrakommende forhold. Udviklingen heri er yderst 

131 Bonitet er et udtryk for kvaliteten af kreditværdighed og betalingsevne 
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betydningsfuld i forhold til bankens fremtidige økonomiske situation og indtjening, og da det er 

udefrakommende forhold kan man kun forsøge at optimere sin risikostyring, så negative 

udviklinger ikke rammer for hårdt.  

Novo Nordisk, har i deres årsrapport medtaget en oversigt over alle igangværende forsknings- og 

udviklingsprojekter med beskrivelse af disse samt illustration af hvilken fase de respektive projekter 

befinder sig i.

Novo Nordisk 

132

Det er min overordnede vurdering at rapporteringen lever op til forventningen, dog med visse 

anbefalinger til forbedring. 

 Dette er meget informativt for regnskabsbruger, idet det giver et godt grundlag for 

at estimere de fremtidige økonomiske fordele. Der er flere projekter der er anført som værende 

"Filed/ regulatory approved" og for disse projekter savner jeg information om den 

regnskabsmæssige behandling. Endvidere kunne en opgørelse over de medgåede omkostninger til 

projekterne være gavnlig. Det vil efter min vurdering gøre det mere synligt for regnskabsbrugerne, 

hvor mange omkostninger, der under projekternes levetid, føres i resultatopgørelsen og derfor aldrig 

kommer til udtryk i balancen som en værdi, der vil generere fremtidige økonomiske fordele. Det er 

klart, at mange af de igangværende projekter, aldrig kommer igennem alle faser og bliver udmøntet 

i et nyt produkt eller forbedring til et eksisterende produkt, idet der kan opstå mange forhindringer 

undervejs der resulterer i at projektet bliver droppet. Opgørelsen af de medgåede omkostninger vil 

således give regnskabsbruger et bedre værktøj i deres egen værdiansættelse.  

Hvad angår Vestas årsrapport, havde jeg på forhånd identificeret omkostninger til forskning og 

udvikling, som en primær "value-driver", der til et vist omfang ikke indregnes i balancen. 

Redegørelsen for disse omkostninger, deres påvirkning på regnskabet og væsentlighed i forhold til 

den fremtidige indtjening bliver ikke i tilstrækkelig grad synliggjort og beskrevet. Det er 

indlysende, at en virksomhed som Vestas, der som mange andre virksomheder er i økonomisk 

modvind, er under pres for at levere forbedrede resultater og dette kræver et øget salg og en 

tilpasning af omkostningsbasen. Dog bør omkostningerne til forskning og udvikling ikke reduceres 

som en følge heraf, da en virksomhed som Vestas konstant har behov for udvikling af ny eller 

forbedret teknologi m.v. På den baggrund er det min vurdering af Vestas bør synliggøre overfor 

Vestas 

                                                 
132 Novo Nordisk Årsrapport 2011, s. 27 
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regnskabslæserne, at det er nødvendigt for at sikre den fremtidige forretning fortsat at investere 

markant i udviklingen af nye eller forbedrede produkter, processer m.v. Investeringerne vil påvirke 

bundlinjen, qua det faktum at ikke alle projekterne har nået et stadie, hvor det er muligt at 

dokumentere overholdelse af indregningskriterierne. 

Vestas beskriver hverken deres igangværende, planlagte eller færdiggjorte projekter i årsrapporten. 

Efter min opfattelse kunne Vestas med fordel medtage en oversigt over igangværende projekter, 

med indikation af stadie, medgåede omkostninger og regnskabsmæssig behandling. Hvilket giver 

regnskabsbruger bedre mulighed, for selv at vurdere hvert enkelt projekt samt estimere værdien af 

heraf. 

Gennemgangen gav jf. ovenstående et lidt blandet indtryk af rapporteringsforholdene. Det er derfor 

vanskeligt at konkludere noget på et helt overordnet plan. Gennemgangen giver anledning til at 

konkludere at virksomhederne alle i højere grad kunne gøre det helt klart for regnskabsbrugerne 

hvilke ikke-finansielle "value-drivers", ledelsen har identificeret, og som efter deres mening er med 

til at drive indtjeningen. Det kan med fordel beskrives i et særskilt afsnit, som noget af det første i 

ledelsesberetningen, som også nævnt i foregående del af modellen. 

Opsummering - Værdiskabende aktiviteter 

Gennemgangen gav også anledning til at anbefale, at virksomheder med betydelige forsknings- og 

udviklingsaktiviteter med fordel kan indarbejde en simpel oversigt over de igangværende projekter. 

Denne oversigt bør som minimum indeholde oplysning om stadie, medgåede omkostninger til dato, 

planlagt tidspunkt for færdiggørelse og regnskabsmæssig behandling. Dette vil især gavne 

investorerne, da de dermed får indsigt til selv at kunne bedømme projekterne og foretage vurdering 

heraf. 

Særligt kritisk er det, at Vestas ikke i tilstrækkeligt omfang beskriver omkostningerne til forskning 

og udvikling, samt disses påvirkning på det aktuelle regnskab og ikke mindst den fremtidige 

indtjening. 
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18.3.4 

Value Reporting Framework 

Finansiel performance 

Financial Performance 

Virksomhed Financial 

position 

Risk 

profile 

Economic 

Performance 

Segmental 

Analysis 

Accounting 

Policies 

Carlsberg  √ √ √ √ √ / ÷ 

Danske Bank √ √ √ √ ÷ 

Novo Nordisk ÷ √ √ √ √ 

Vestas √ √ √ √ ÷ 

Tabellen, er af egen tilvirkning. 

Dette element af modellen, er uden sammenligning den del, der i højeste omfang bliver reguleret af 

lovgivningen. Lovgivningen giver ikke megen plads til individualitet og innovation i forhold til 

rapporteringen heraf. En negativ vurdering i ovenstående tabel, er derfor ikke et udtryk for 

manglende overholdelse af lovkrav, men nærmere manglende specifikation og hensigtsmæssighed i 

præsentationen.  

Anlægsnoten for immaterielle anlægsaktiver er overskuelig og informativ. Den indeholder en 

specifikation af opdelingen af typerne af aktiver, og i naturlig forlængelse af den finansielle 

redegørelse er der medtaget relevante kommentarer til opgørelsen af de indregnede værdier og 

udførte nedskrivningstests. Eksempelvis beskrives værdiansættelsen af varemærker således: 

"Ledelsen er af den opfattelse, at værdien af disse varemærker

Carlsberg 

133 kan opretholdes på ubestemt tid, 

idet der er tale om veletablerede varemærker i de pågældende markeder, der samtidig ventes at 

være overskudsgivende over en længere periode. Det er ledelsens vurdering, at risikoen for, at den 

nuværende markedssituation på de pågældende markeder vil reducere brugstiden på 

varemærkerne, er minimal, primært som følge af deres markedsandele på de enkelte markeder og 

den nuværende og planlagte markedsføringsindsats, der medvirker til, at værdien af varemærkerne 

opretholdes og udbygges."134 Denne oplysning sammenholdt med oplysningerne vedrørende 

nedskrivningstest for varemærker, der beskrives i anvendt regnskabspraksis135

                                                 
133 Der henvises til varemærker med en ikke-definerbar brugstid, der derfor ikke afskrives løbende 

 er tilstrækkelig og 

rimelig i forhold til de opstillede forventninger for "financial performance". Den eneste mindre 

mangel jeg har identificeret i forhold til varemærker, er udeladelsen af information omkring de 

134 Carlsbergs Årsrapport 2011, s. 76 
135 Carlsbergs Årsrapport 2011, s. 60 
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internt oparbejdede varemærker med redegørelse for hvorfor de ikke aktiveres, selvom det 

udelukkende er et resultat af nuværende regnskabspraksis. 

Vedr. omkostninger til forskning og udvikling skrives der i anvendt regnskabspraksis: 

"Forskningsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelsen. 

Udviklingsomkostninger indregnes som aktiv, hvis de forventes at indbringe fremtidige økonomiske 

fordele"136 Dette er som vi erindrer i overensstemmelse med lovgivningen, jeg havde dog forventet 

at der til en vis grad var specificeret yderligere, hvad der skal til hvor at indregningskriterierne 

vurderes som opfyldt. Imidlertid er omfanget af de indregnede udviklingsomkostninger ikke 

væsentligt. Men dette betyder efter min vurdering ikke, at redegørelsen er lige gyldig men derimod 

at det er mindst ligeså vigtigt at synliggøre hvorfor det ikke vurderes at indregningskriterierne er 

opfyldt.  

På trods af, at Danske Bank har aktiverede kunderelationer i balancen, til en bogført værdi pr. 

31.12.2011 på over 2 mia. kr., er den regnskabsmæssige behandling af posten ikke nævnt andre 

steder i rapporteringen, hvilket også indebærer anvendt regnskabspraksis og redegørelsen for 

væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Det nærmeste man kommer på en beskrivelse 

findes i anvendt regnskabspraksis, hvor følgende fremgår: "Identificerbare immaterielle aktiver 

erhvervet i forbindelse med virksomhedsovertagelser indregnes på overtagelsestidspunktet til 

dagsværdi og amortiseres efterfølgende lineært over den forventede brugstid, typisk tre år. Værdien 

af immaterielle aktiver med ubestemt brugstid amortiseres ikke, men testes mindst én gang årligt for 

værdiforringelse efter principper svarende til goodwill.

Danske Bank 

137 Dette vurderes ikke som værende en 

tilstrækkelig fyldestgørende beskrivelse. Efter min opfattelse burde der som minimum have været 

redegjort for, hvordan de aktiverede kunderelationer er opstået og hvorledes den årlige test for 

værdiforringelse gennemføres. Blot at skrive at principperne er svarende til goodwill, er ikke 

tilstrækkeligt.  

Årsrapportens afsnit vedr. risk management i ledelsesberetningen, omtaler blandt andet relevante 

risici forbundet med forskning og udvikling. Ledelsens generelle skøn over sandsynligheden for 

Novo Nordisk 

                                                 
136 Carlsbergs årsrapport 2011, s. 118 
137 Danske Banks årsrapport 2011, s. 127 
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succes, afhængig af hvilken fase projektet befinder sig i, er tilstrækkeligt beskrevet. Endvidere slås 

det fast, at forsinkelser og mislykkede projekter kan få en væsentlig effekt på langsigtede finansielle 

mål. Ligeledes er det underforstået i følgende sætning, at Novo Nordisk indregner stort set alle 

omkostninger i resultatomkostningen, da der ikke kan argumenteres for overholdelse af 

indregningskriterierne: "As a result of the risks and uncertainties involved in progressing through 

non-clinical development and clinical trials, and the time and cost involved in obtaining regulatory 

approvals, we cannot reasonably estimate the nature, timing, completion dates and costs of the 

efforts necessary to complete the development."138

Selve den finansielle del af årsrapporten er ikke videre informativ, idet noten for immaterielle 

anlægsaktiver ikke er splittet op i aktivtyper. Der er alene skriftlig redegjort for ultimosaldoen pr. 

aktivtype, men der er ingen specificering af bevægelser m.v. Dette er begrundelsen for at 

informationen vedr. "financial position" er vurderet som ikke tilstrækkelig. 

 

Anvendt regnskabspraksis for immaterielle anlægsaktiver er fornuftigt udarbejdet, og redegør i 

rimeligt omfang for anvendte principper. Det bliver endvidere slået fast at alle omkostninger til 

forskning og udvikling bliver ført i resultatopgørelsen i takt med at de afholdes. Dette er den 

generelle regnskabspraksis i Novo Nordisk, da det er ledelsens vurdering, at der er for mange 

usikkerheder i udviklingen af nye produkter til, at kapitaliseringskriteriet kan vurderes opfyldt. 

Note 13 i årsrapporten

Vestas 

139

Vedrørende udviklingsprojekter angives følgende i noten: "Indregnede færdiggjorte 

udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse omfatter udvikling og test af nye 

vindmøller. De nye vindmøller forventes at medføre konkurrencefordele og dermed en styrkelse af 

koncernens markedsposition. Værdien af de indregnede udviklingsprojekter er sammenholdt med 

 vedrørende immaterielle aktiver, er tilfredsstillende informativ. Noten 

indeholder nemlig en specificering af hvilke aktiv-typer der er indeholdt i regnskabsposten, og 

endvidere er det også oplyst hvor stor en del af den bogførte værdi, der stammer fra internt 

opbyggede aktiver. Herudover er det i tilknytning til den finansielle redegørelse i noten, medtaget 

relevante forklaringer til typerne af aktiver samt foretagne nedskrivningstest og den anvendte 

metode hertil. 

                                                 
138 Novo Nordisk Årsrapport 2011, s. 23 
139 Vestas' Årsrapport 2011, s. 76 
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den forventede afsætning af de enkelte vindmølletyper".140

Ovenstående er efter min vurdering en tilfredsstillende redegørelse for virksomhedens valgte 

regnskabspraksis, inden for lovgivningens rammer. Det eneste jeg fortsat savner, er en oversigt over 

igangværende udviklingsprojekter, som beskrevet i analysen af forrige element i modellen. 

 Denne oplysning giver indblik i hvilke 

fremtidige produkter, der ligger til grund for det indregnede immaterielle aktiv.  

Vedrørende ledelsens vurdering af projekterne og proces for aktivering frem for driftsføring, 

anføres følgende i anvendt regnskabspraksis: "udviklingsprojekter, der er klart definerede og 

identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt 

fremtidigt marked eller anvendelsesmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten 

at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle aktiver, såfremt 

kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening 

eller nettosalgsprisen kan dække omkostningerne. Hos Vestas er dette understøttet af en gate-

proces, hvor vurderingen foretages i forbindelse med de enkelte gates." 

Overordnet vurdering af anvendt regnskabspraksis og den finansielle redegørelse i anlægsnoterne er 

generelt tilfredsstillende i forhold til de opstillede forventninger. Der oplyses generelt om andelen af 

omkostninger til forskning- og udvikling der er indregnet direkte i resultatopgørelsen. 

Specifikationsniveauet i noterne er også overvejende tilfredsstillende, dog var anlægsnoten for 

immaterielle aktiver i Novo Nordisk regnskab ikke tilstrækkelig informativ. 

Opsummering - Finansiel performance 

Anvendt regnskabspraksis for ikke-aktiverede aktiver og begrundelse for, at der ikke var foretaget 

indregning i balancen var dog stort set ikke-eksisterende. Selv om den manglende indregning 

direkte er et resultat af lovgivningen, vil jeg anbefale at forklaringen medtages. Således synliggøres 

det for regnskabsbruger, at der er væsentlige værdier i virksomheden men som grundet lovens krav 

ikke præsenteres som en værdi i årsregnskabet. 

18.3.5 

I dette afsnit vil jeg opsummere de bemærkninger jeg har gjort mig i gennemgangen af 

årsrapporterne, som er væsentlige i behandlingen af problemstillingen, men som ikke umiddelbart 

er vurderet passende at omtale i ovenstående afsnit. 

Øvrige bemærkninger til gennemgangen 

                                                 
140 Vestas' Årsrapport 2011, s. 77 
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Overordnet set er det min vurdering at årsrapporterne generelt er meget lange. Således er der typisk 

ca. 50 sider med ledelsesberetning og tilsvarende eller flere sider med den finansielle redegørelse. 

Det skyldes blandt andet de omfattende krav til ledelsesberetningen og noterne, men også det 

faktum, at det er op til virksomheden selv at bedømme hvilke oplysninger der er væsentlige og 

dermed skal medtages.  

Enkelte af årsrapporterne fremstos ustrukturerede og rækkefølgen af informationerne 

usammenhængende. Dog udmærkede årsrapporten for Danske Bank sig positivt. Den viser 

årsrapportens bestanddele øverst på alle sider og illustrerer, hvor i rapporten man befinder sig, 

således at man ved, hvilket afsnit man er i gang med og hvad der kommer derefter. 

19 Delkonklusion - Fase 5 
Denne delkonklusion markerer afslutningen af fase fem. 

Fasen indeholdt en gennemgang af The ValueReporting Framework og en vurdering af hvorledes 

dette kunne benyttes til at forbedre rapporteringen. Herudover indeholdt fasen også en analyse af 

fire virksomheders årsrapporter, men det formål at svare på følgende undersøgelsesspørgsmål: 

"Hvorledes rapporterer store børsnoterede virksomheder, om de forhold der skaber værdi for 

dem?" og "Kunne virksomhederne forbedre deres rapportering til gavn for regnskabsbruger?". 

Jeg har gennemgået "The ValueReporting Framework", som er udarbejdet af PWC og beskrevet 

hvorledes regnskabsaflægger kan bruge dette værktøj til at sikre en fuldstændig og oplysende 

rapportering, der lægger vægt på at oplyse om virksomhedens væsentligste værdier m.v.  

I sidste kapitel har jeg lavet opgavens væsentligste analyse- og vurderingsarbejde. 

Ingen af virksomhederne, indeholdt i analysen, havde medtaget tilstrækkelige redegørelser 

vedrørende identifikation og vurdering af dets konkurrenter i forhold til min forventning. Det er 

imidlertid heller ikke kutyme eller krav at sådanne oplysninger medtages. Det er min vurdering at 

sådanne oplysninger kunne gavne regnskabsbruger, men det er næppe muligt at få virksomhederne 

til at offentliggøre den information.  

Overordnet er min konklusion at virksomhederne generelt er gode til at rapportere om deres 

strategier og midler til at nå de langsigtede mål. Heri bliver værdien af de usynlige aktiver blandt 

andet synliggjort, da det er tit disse der beskrives som midlet. 
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Derimod er de ikke tilstrækkelige og præcise i deres redegørelse af, hvad der efter deres opfattelse, 

er de væsentligste aktiver, aktiviteter eller forhold som på et overordnet niveau driver indtjeningen. 

Endvidere redegøres der ikke for immaterielle aktiver med beskrivelse af art og årsag til, at de ikke 

er indregnet i balancen. 

I forhold til virksomheder der har betydelige forsknings- og udviklingsprojekter, er det lidt et 

blandet billede, men ens for alle gælder at de alle efter min vurdering kan forberede deres 

detaljeringsgrad. Med dette mener jeg, at virksomhederne bør medtage en oversigt over alle 

væsentlige planlagte, igangværende og færdiggjorte projekter med beskrivelse af medgåede 

omkostninger, stadie og regnskabsmæssig behandling. Dette vil hjælpe gevaldigt til 

regnskabsbrugers vurdering af virksomheden, samt investors værdiansættelse. 

20 Hovedkonklusion 
I indledningen og problemformulering lagde jeg op til en række spørgsmål, som jeg ønskede at 

besvare igennem arbejdet med dette afgangsprojekt. Disse har jeg til dels besvaret i 

delkonklusionerne, der er placeret som afslutningen på hver fase i afgangsprojektet. I denne 

hovedkonklusion summeres alle delkonklusionerne og disse sammensættes så der kan svares på 

hovedspørgsmålet: "Formår virksomhederne i tilstrækkelig grad, at rapportere om væsentlige 

immaterielle anlægsaktiver, uanset om disse kan indregnes eller ej?". 

Den nuværende regnskabspraksis, der er gennemgået i fase 2 og 3, giver ikke i tilstrækkelig grad 

mulighed for at indregne immaterielle anlægsaktiver, der har en væsentlig påvirkning på 

virksomhedens indtjeningsevne. Således må bl.a. en lang række internt oparbejdede immaterielle 

aktiver ikke indregnes, idet opgørelsen af kostprisen er behæftet med for stor usikkerhed og det er 

svært at adskille udviklingen i disse aktiver, fra udviklingen i selve selskabet. Det giver anledning 

til udfordringer for regnskabsbruger, der ikke ved gennemgang af den traditionelle finansielle 

rapportering, får et tilstrækkeligt fuldstændigt billede af virksomheden. Dette gør det svære at 

vurdere virksomheden og ikke mindst at værdiansætte aktien. 

Denne problemstilling medfører, at kravet til virksomhedens rapportering i den resterende del af 

årsrapporten øges. Virksomheden skal nemlig sørge for, at informationerne i ledelsesberetningen på 

en klar og tydelig måde gøre det klart overfor regnskabslæseren, hvor de væsentlige value-drivers er 

placeret i forretningen, udviklingen samt den regnskabsmæssige behandling heraf. 
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Vedrørende regnskabsbrugers informationsbehov, strider resultaterne i behandlingen på dette 

område i hver sin retning. På den ene side ønsker regnskabsbrugerne at få så meget information som 

muligt fra virksomheden, således at deres opgaver bliver lettere og værdiansættelsen nemmere. På 

den anden side er det generelt identificeret som et problem, at årsrapporterne er blevet meget lange 

og det er blevet svært at identificere rapporteringens vigtigste budskaber.  

Med udgangspunkt i The Value Reporting Framework, der er udviklet af PWC, har jeg opstillet en 

række grundlæggende forhold som alle virksomheder bør have beskrevet og redegjort for i deres 

eksterne rapportering. 

Herefter har jeg udvalgt fire store, danske, børsnoterede virksomheder og gennemgået deres seneste 

årsrapporter, for at fastslå hvorledes disse vælger eller udelader at rapportere om de pågældende 

forhold. 

Konklusionen heraf er at virksomhederne generelt er gode til at beskrive behandlingen og 

vigtigheden af de immaterielle aktiver, der indregnes i balancen. Endvidere beskrives mål og 

strategier tilfredsstillende, heri er det væsentligt at nævne at en del af virksomhederne synliggjorde 

hvor vigtige de usynlige aktiver er, for opnåelsen af de fremtidige mål og ambitioner. 

Virksomhederne var dog knap så gode til at beskrive behandlingen af immaterielle anlægsaktiver, 

der ikke er indregnet, herudover manglede der også en klar identifikation af virksomhedens value-

drivers, uanset om disse er indregnede immaterielle aktiver, usynlige aktiver eller relaterer sig til en 

helt anden regnskabspost. 

Kort og præcist kan det derfor på baggrund af ovenstående konkluderes at, reguleringen af såvel 

kvalitative som kvantitative data i årsrapporten ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for den 

stigende interesse og værdi i immaterielle aktiver, endvidere formår børsnoterede virksomheder 

ikke at gøre det klart for regnskabsbrugerne hvilke "value-drivers" der ikke fremgår af den 

finansielle præsentation. Dette giver dermed svar på hovedspørgsmålet. 

På baggrund af det overvejende negative svar på hovedspørgsmålet, har jeg opstillet en række 

anbefalinger til virksomhederne, der ved implementering ville kunne korrigere de værste af de 

kritiserede punkter og medvirke til at forbedre regnskabsbrugers nytteværdi af årsrapporten. Disse 

anbefalinger fremgår af perspektiveringen, jf. kapitel 21. 
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21 Perspektivering 
I dette afsnit vil jeg præsentere betydningen af mine konklusioner, med henblik på at opstille en 

række anbefalinger til regnskabsaflæggerne.  

Først og fremmest er det på baggrund af de udførte analyser i nærværende afgangsprojekt, min 

vurdering, at virksomhederne bør afsætte et afsnit i ledelsesberetningen hvor de synliggør hvad, der 

efter deres vurdering er de eller den væsentlige value-driver. Denne redegørelse skal indeholde en 

beskrivelse af hvordan de fremhævede value-drivers indgår i den finansielle redegørelse samt 

hvordan virksomheden planlægger at udnytte disse, med den forhøjede indtjening til følge.  

Såfremt virksomheden har betydelige omkostninger til forskning og udvikling, er det min 

anbefaling, at virksomheden medtager en oversigt over projekterne. Denne oversigt skal indeholde 

alle planlagte, igangværende og færdiggjorte (alene de, der endnu ikke er taget i brug) forsknings- 

og udviklingsprojekter. Endvidere skal projekterne i oversigten indeholde en beskrivelse af samtlige 

medgåede omkostninger, projektets stadie og regnskabsmæssige behandling. 

For andre immaterielle aktiver, der også har væsentlig indflydelse på indtjeningsevnen, bør der 

ligeledes redegøres for den regnskabsmæssige behandling af disse. Uanset om aktivet, aldrig 

nogensinde vil blive indregnet i regnskabet. 
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3. Undersøgelsens design og gennemførsel

• Undersøgelsen er gennemført som en e-survey i april-juni 2011.

• Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende af sin art i Danmark. I alt 667 respondenter har deltaget.

• Regnskabsbrugerne er spurgt om deres brug af årsrapporten – herunder særligt dele af ledelsesberetningen  
 og noter.

• Virksomhederne er spurgt om deres vurdering af årsrapporten, herunder særligt værdien af samt ressource- 
 anvendelsen ved ledelsesberetning og noter. Alle virksomheder i undersøgelsen er ikke-finansielle   
 virksomheder.

Fordeling af regnskabsbrugere der har deltaget i undersøgelsen

Brugere der læser årsrapporter 
fra børsnoterede virksomheder

Brugere der kun læser årsrapporter 
fra unoterede virksomheder I alt

Professionelle investorer
Private investorer
Aktieanalytikere
Banker
Øvrige
I alt

54
82
64
88
12

300

6
0
1

99
1

107

60
82
65

187
13

407

Fordeling af virksomheder der har deltaget i undersøgelsen I alt

Børsnoterede virksomheder samt statslige aktieselskaber, der aflægger regnskab efter IFRS
Store virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse C
I alt

87
173
260

cboegeskov
Text Box
23.1 Bilag 1 - Sider fra "Værdien af årsrapporten"
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4.a Målgruppe og overordnet værdi 
af årsrapporten

Resultat 
Målgruppen er primært investorer, 
analytikere og banker. 

Kunder, medarbejdere og journalister 
vægtes af nogle virksomheder. 

Kommentar
Årsrapporten henvender sig primært til  investorer, 
analytikere og kreditorer.

Resultat
Årsrapporten er den vigtigste informations-
kilde for brugerne.

Årsregnskabsmeddelelsen og kvartals-
regnskaber er også vigtige informations-
kilder for brugerne. 

Kommentar
Årsrapporten er en hjørnesten i 
virksomhedens finansielle rapportering.

82% af brugerne anvender årsrapporten i høj 
eller meget høj grad. 

Virksomhedernes vurdering på en skala 
fra 1-5 om væsentligheden af målgrupper

GennemsnitMålgruppe

•	 Professionelle	investorer
•	 Analytikere
•	 Private	investorer
•	 Banker	og	kreditinstitutioner
•	 Medarbejdere
•	 Kunder
•	 Journalister
•	 Leverandører
•	 Offentlige	myndigheder
•	 Interessegrupper	(NGO’er)
•	 Fagforeninger

3,95
3,83
3,64
3,50
3,14
3,14
3,11
2,73
2,67
2,43
1,78

Brugerne har på en skala fra 1-5 
vurderet, i hvilket omfang følgende 
informationskilder anvendes

GennemsnitInformationskilde

•	 Årsrapporten
•	 Årsregnskabsmeddelelsen
•	 Kvartalsregnskaber
•	 Virksomhedens	hjemmeside
•	 Andre	informationskilder
•	 Personlig	kontakt	til	ledelsen
•	 Brancheanalyser
•	 Budgetter	og	investeringskalkuler		
 fra virksomheden
•	 Avisartikler	eller	andre	medier
•	 Analyser	udført	af	andre
•	 Investor-	eller	analytikerarrangementer
•	 Investor	relations
•	 Databaser	som	Danmarks	Statistik	
 og Bloomberg

4,37
4,18
4,05
3,44
3,43
3,33
3,21
3,16

3,13
3,00
2,98
2,93
2,67
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4.c Årsrapportens bestanddele 

Resultat
Brugerne lægger stor vægt på regnskabsopstillinger, noter og ledelsesberetning. 
Virksomhederne undervurderer brugernes interesse i noteoplysninger.

Kommentar
Brugerne anvender alle bestanddele af årsrapporten. Den gængse opfattelse af, at brugere ikke anvender 
noter, holder ikke. 69% af brugerne anvender ledelsesberetningen i høj eller meget høj grad. 72% af brugerne 
angiver, at de anvender noteoplysningerne i høj eller meget høj grad. Kun 17% af virksomhederne tror, 
at noterne bliver anvendt i høj eller meget høj grad.

Kommentar
Der er interesse for alle aspekter af årsrapporten. 

Resultat
Banker er i høj grad inter-
esseret i ledelsesberetningen. 
Øvrige brugere har nogen-
lunde samme præferencer 
for ledelsesberetningen.

Resultat
Især banker 
har interesse i 
påtegningerne.

Resultat
Med undtagelse af private 
investorer har alle brugere 
en høj præference for 
regnskabsopstillingerne.

Resultat
Aktieanalytikere og 
banker har i særlig grad 
præference for noterne.

I hvilken grad er der behov for at bruge følgende bestanddele af årsrapporten? 
(gennemsnit, skala fra 1-5)

Har regnskabsbrugerne forskellige præferencer for årsrapportens dele? 
(gennemsnit, skala fra 1-5)

Ledelsesberetning

Påtegninger

Regnskabsopstillinger

Noteoplysninger

5 4 3 2 1 0

4,28

3,03

4,12

2,85

0 1 2 3 4 5

3,94

3,33

4,45

4,06
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Ledelsesberetning

3,96
3,57 3,84

4,32
3,80

0

1

2

3

4

5

Påtegninger

2,85 3,07
2,60

4,28

2,60

0

1

2

3

4

5

Regnskabsopstillinger

4,57

3,76

4,84 4,73
4,40

0

1

2

3

4

5

Noteoplysninger

3,79
3,15

4,62 4,62

3,40
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4.d Ledelsesberetning

Resultat
Beskrivelse af udviklingen historisk og fremadrettet i virksomhedens aktiviteter vurderes højt. 
Der er ligeledes et solidt behov for nøgletal samt beskrivelse af virksomhedens strategi.
Brugerne angiver, at de ikke har særligt behov for CSR- og corporate governance-oplysninger, 
når de skal foretage en vægtet prioritering i forhold til de øvrige dele.

Kommentar
Resultaterne kan benyttes af virksomhederne som udgangspunkt for videre overvejelser om deres 
fremtidige prioriteringer i forhold til ledelsesberetningen.

Del af ledelsesberetning Gennemsnit

•	 Beskrivelse	af	virksomhedens	forventede	udvikling,	herunder	særlige	forudsætninger	og	usikre	faktorer,		
 som ledelsen har lagt til grund

•	 Beskrivelse	af	udviklingen	i	virksomhedens	aktiviteter	og	forhold	i	det	seneste	regnskabsår,	
 herunder sammenholdelse med udmeldte forventninger

•	 Oversigt	over	hoved-	og	nøgletal	for	de	seneste	fem	regnskabsår

•	 Beskrivelse	af	virksomhedens	strategi

•	 Beskrivelse	af	særlige	risici,	herunder	forretningsmæssige	og	finansielle	risici

•	 Beskrivelse	af	virksomhedens	hovedaktiviteter

•	 Aktionærinformation,	herunder	ejerforhold,	stemmeretsbegrænsninger	samt	beføjelser	til	
 at udstede aktier og erhvervelse af egne aktier

•	 Redegørelse	for	virksomhedsledelse/corporate	governance

•	 Redegørelse	for	samfundsansvar	(CSR)

17,21

16,47

14,49

14,35

12,32

10,36

8,16

5,69

3,68

Regnskabsbrugerne er spurgt: 
”Du bedes vurdere dit behov for følgende oplysninger i ledelsesberetningen. Du skal fordele point til disse 
oplysninger, mens du forestiller dig, at sandsynligheden for, at du i fremtiden modtager informationen, 
bliver større jo flere point, du tildeler den pågældende oplysning. Du skal fordele 100 point.”



22   Værdien af årsrapporten  |  PwC og Copenhagen Business School  |  September 2011

4.e Noteoplysninger

Resultat
De vigtigste noteoplysninger er særlige poster, virksomhedssammenslutninger, kritiske skøn, 
eventualforpligtelser, finansielle instrumenter, anlægsaktiver og segmentoplysninger.
Honorar til revisor og oplysning om vederlag til virksomhedens ledelse har ikke brugernes interesse.

Kommentar
Der er et betydeligt behov for noteoplysninger blandt regnskabsbrugerne. 
Behovet retter sig mod en stor del af noteoplysningerne i et typisk IFRS regnskab. 
Brugerne anvender i høj eller meget høj grad virksomhedssammenslutninger (75%), 
finansielle instrumenter (63%) samt nedskrivningstest vedrørende goodwill (60%).

Noteoplysning Gennemsnit

•	 Specifikation	af	særlige	poster	i	resultatopgørelsen

•	 Køb	af	dattervirksomheder	og	aktiviteter	(virksomhedssammenslutninger)

•	 Væsentlige	og	kritiske	regnskabsmæssige	skøn

•	 Eventualforpligtelser

•	 Finansielle	instrumenter

•	 Anlægsaktiver

•	 Segmentoplysninger

•	 Oplysninger	om	nedskrivningstest	vedrørende	goodwill

•	 Nærtstående	parter

•	 Afsnittet	om	anvendt	regnskabspraksis

•	 Oplysning	om	aktiebaseret	aflønning

•	 Pensioner

•	 Indkomstskatter

•	 Oplysning	om	vederlag	til	virksomhedens	ledelse

•	 Oplysning	om	honorar	til	generalforsamlingsvalgt	revisor

4,13

4,05

3,86

3,83

3,82

3,79

3,77

3,62

3,53

3,42

3,14

3,05

3,01

3,01

2,02

“Regnskabsbrugerne er spurgt om deres behov for et udvalg af de mest typiske noteoplysninger i et IFRS regnskab. 
Svarene er angivet på en skala fra 1-5.”
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23.2 Bilag 2 - Interview med Jørgen Blom 
 

Nedenstående er en oversigt over de spørgsmål, der dannede baggrunden for interviewet med 

Jørgen Blom. Svar er ikke skrevet ind, men kan ses i kapitel 15. 

Hvad er efter din vurdering de væsentligste problemstillinger ved den nuværende regnskabspraksis 

for immaterielle anlægsakitver? 

Spørgsmål 1. 

Er årsrapporterne fra børsnoterede virksomheder ved at blive for lange? Og er der ved at være tale 

om en overload af information, der gør det mere vanskeligt at udskille de væsentligste forhold? 

Spørgsmål 2. 

Hvad er din holdning og vurdering af "The ValueReporting Framework", såfremt du har kendskab 

til dette? 

Spørgsmål 3. 

Formår virksomhederne efter din vurdering, at rapportere om deres væsentligste værdiskabende 

aktiviteter og forhold, uanset om der er tale om aktiviteter og forhold der kan indregnes i balancen 

eller ej.? 

Spørgsmål 4. 

Hvilke ændringer forudser du, at der vil komme til selskabernes rapporteringsform? 

Spørgsmål 5. 

Vil de supplerende beretningsformer få sit tilbagetog? 

Spørgsmål 6. 

Har årsrapporterne værdi, midt i den tiltagende informationsstrøm fra virksomheder og medier? 

Spørgsmål 7. 
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Hvad er hovedsageligt den professionelle regnskabsbrugers informationsbehov? 

Spørgsmål 8. 

Hvor ligger forbedringspotentialet for virksomhedernes rapportering, som du ser det? 

Spørgsmål 9. 
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23.3 Bilag 3 - Hjælpeskema til analysen 

Område / selskab Carlsberg Danske 
Bank 

Novo 
Nordisk 

Vestas 

 MARKET OVERVIEW    
a. markedsposition på alle de markeder, hvor de er 
repræsenteret. Eller som minimum alle væsentlige 
markeder, såfremt virksomheden opererer på så mange 
markeder at det vil være for omfattende at beskrive 
samtlige markeder. Alternativt kan man i sådanne 
situationer beskrive markeder med samme karakteristika 
og markedsposition samlet 

√ ÷ ÷ ÷ 

b. en beskrivelse og vurdering af de af ledelsen 
identificerede væsentlige konkurrenter, ÷ ÷ ÷ ÷ 
c. forventninger til ændringer i lovgivning, der kan 
påvirke selskabet fremadrettet √ √ √ √ 
d. generelle forventninger til ændringer i den 
omkringliggende verden, herunder hvorledes ledelesen 
vurderer disse ændringer og hvordan det planlægges af 
tackle dem, såfremt de realiseres. 

√ √ √ √ 

 STRATEGY    a. selskabets overordnede kort- og langsigtede mål, vision 
og mission, √ ÷ √ √ 
b. konkrete mål, tiltag og projekter der vil blive realiseret 
inden for den nære fremtid, hvilket som minimum 
indbefatter de kommende 12 måneder, 

√ √ √ √ 

c. strukturen i organisationen, samt beskrivelse af 
eventuelle planlagte og kommende ændringer til denne √ √ √ √ 

 VALUE CREATING ACTIVITIES    a. identificering og redegørelse for væsentlige "value-
drivers", her især med fokus på de der ikke kan indregnes 
i balancen og derfor er usynlige fpr regnskabsbrugere, 

÷ ÷ ÷ ÷ 

b. relevante målinger og opfølgningen op udviklingen i 
ovenstående identificeree "value-drivers", ÷ ÷ ÷ ÷ 
c. redegørelse for selskabets etiske, miljømæssige og 
sociale ansvar, samt hvorledes der leves op til dette ansvar 
og hvilke tiltag der er gennemført og forventes at 
gennemføres i den anledning. 

√ √ √ √ 

 FINANSIEL PERFORMANCE    
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a. den traditionelle rapportering af resultatet af 
regnskabsårets aktiviteter og selskabets finansielle stilling 
pr. skæringsdagen, i overensstemmelse med gældende 
lovgivning 

√ √ √ √ 

b. redegørelser over realiserede resultater, opdelt pr. 
segment √ √ √ √ 
c. redegørelse for hvorledes risici identificeres, styres og 
håndteres √ √ √ √ 
d. beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, med 
hovedvægt på anvendte metoder for indregning og måling 
af immaterielle anlægsaktiver samt regnskabsmæssig 
behandling af de immaterielle aktiver, der ikke indregnes i 
balancen, med angivelse af hvorfor disse ikke opfylder 
kriterierne for indregning. 

÷ ÷ ÷ ÷ 
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