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1. Indledning 

Nærværende afgangsprojekt omhandler helt overordnet eksternt regnskab som samfundsaktivitet. Det 

eksterne regnskab har til formål at danne et beslutningsgrundlag ved at måle og kommunikere finansiel 

og anden information til virksomhedernes interessegrupper. I det moderne samfund er det en væsentlig 

aktivitet at forbedre og maksimere udnyttelsen af knappe ressourcer. Man tilstræber at give 

regnskabsbruger det bedste beslutningsgrundlag gennem en kommunikationsproces, der bygger på et 

særligt begrebsapparat og regelsæt, der er udviklet inden for regnskab. Regnskabet kan således 

sammenlignes med et sprog, da processen ikke kan lykkes, hvis der ikke er en fælles forståelse mellem 

producenten af regnskabet og brugeren af regnskabet. Regnskabet kan således betegnes som 

erhvervslivets fagsprog – language of business1. 

Der er mange forskellige elementer og facetter, som kan betegnes som værende en del af erhvervslivets 

fagsprog. Dette afgangsprojekt vil have særligt fokus på en begrebsramme udviklet af International 

Accounting Standards Board (IASB). Denne begrebsramme betegnes som den finansielle rapporterings 

grundlov2. Begrebsrammen er udviklet med afsæt i Financial Accounting Standards Board’s (FASB) 

”conceptual framework”, der er resultatet af et omfattende forskningsprojekt i perioden 1978-85. Den 

konceptuelle referenceramme, også kaldet begrebsrammen, blev udarbejdet som et teoretisk grundlag 

for konkrete regnskabsmæssige teorier, der har afsæt i det formueorienterede regnskabsparadigme. 

Formålet med begrebsrammen var derudover, og er stadig i dag, at øge nytteværdien af virksomhedernes 

offentliggjorte årsrapporter. Der er således ikke tale om en standard, men snarere et teoretisk fundament. 

Dette fundament har dannet grundlag for IASB’s begrebsramme i 1989, som blev implementeret i 

Danmark ved vedtagelsen af en ny årsregnskabslov i 2001. Loven medførte to væsentlige ændringer i 

forhold til den tidligere gældende lovgivning på området. Regnskabspraksis skiftes fra at være baseret på 

kostprismodellen til dagsværdimodellen, der bygger på det formueorienterede paradigme. Herudover 

omfatter loven alle erhvervsvirksomheder i Danmark eksklusiv finansielle virksomheder samt statens og 

kommunernes virksomheder. 

IASB’s begrebsramme er på mange måder sammenlignelig med FASB’s konceptuelle referenceramme. 

Udgangspunktet i IASB’s begrebsramme er investorernes informationsbehov. Investorer er dog kun én 

                                                           
1 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 17. 
2 Jens O. Elling ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 196. 
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interessent ud af mange – så hvorfor er det lige netop denne interessent, der tages udgangspunkt i? Dette 

skyldes, at IASB anser investorernes informationsbehov for så omfattende, at de også omfatter øvrige 

interessenters informationsbehov. Som følge heraf virker det derfor oplagt at undersøge forankringen af 

begrebsrammen i en børsnoteret virksomheds finansielle rapportering. Ved at lave en kritisk vurdering 

heraf kan det afdækkes, hvorvidt begrebsrammen er fyldestgørende implementeret, og om investorernes 

informationsbehov afdækkes tilstrækkeligt. 

På baggrund af disse indledende overvejelser ønskes der i opgavebesvarelsen at se nærmere på 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S (efterfølgende Brøndby IF). Brøndby IF er en dansk børsnoteret virksomhed, 

som aflægger årsregnskab efter International Financial Reporting Standards (IFRS). Dette regelsæt er 

underlagt oplysningskrav, der tager udgangspunkt i IASB’s begrebsramme. Ved at se på den finansielle 

rapportering i Brøndby IF er det således muligt at undersøge begrebsrammens praktiske anvendelighed i 

en konkret virksomhed for derefter at analysere, hvorvidt begrebsrammens implementering afdækker 

investorernes informationsbehov. Herudover vil opgaven, selvsagt, også beskæftige sig med IASB’s 

begrebsramme og formålet hermed. Opgaven vil inddrage udvikling af den nye begrebsramme samt 

analysere, hvorledes dagsværdi adskiller sig fra historisk kostpris set ud fra begrebsrammen.  
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2. Problemstilling 
I dette afsnit vil jeg klarlægge hovedproblemstillingen for dette afgangsprojekt, herunder en række 

delspørgsmål som vil blive besvaret undervejs i opgaven. Herudover vil afsnittet indeholde en afgrænsning 

af, hvilke områder der ikke vil blive undersøgt yderligere i opgaven. 

2.1. Problemformulering 

I nyere tid har den finansielle rapportering i Danmark undergået en stor udvikling og et paradigmeskifte. 

Som nævnt i indledningen blev der vedtaget en ny årsregnskabslov i 2001 i Danmark, som bygger på IASB’s 

begrebsramme. Den finansielle rapportering er skiftet fra det præstationsorienterede regnskabs-

paradigme til det formueorienterede regnskabsparadigme. I vores samfund eksisterer der en mængde 

begrænsede ressourcer, som skal udnyttes bedst muligt. Jo mere virksomhedernes finansielle 

rapportering gennemsigtiggøres, jo bedre bliver beslutningsgrundlaget for ressourceejerne. Det er netop 

dette, som IASB’s begrebsramme forsøger at opnå. Spørgsmålet er dog imidlertid, hvorvidt 

begrebsrammens implementering, i aflæggelsen af en årsrapport, i en dansk børsnoteret virksomhed, er 

fyldestgørende i forhold til investorernes informationsbehov. Netop denne problemstilling er central for 

hele opgavens besvarelse. 

Der tages udgangspunkt i en praktisk problemstilling i opgaven, da der foretages en undersøgelse af et 

konkret undersøgelsesobjekt i form af selskabet Brøndby IF. Undersøgelsen har til formål at bidrage med 

et bedre beslutningsgrundlag for en løsning af problemet ved at have fokus på selskabets nuværende og 

potentielle investorer. Således er det primære formål med opgaven at besvare følgende: 

”Efterlever Brøndbyernes IF Fodbold A/S’ finansielle rapportering IASB’s begrebsramme fyldestgørende set 

i forhold til selskabets nuværende og potentielle investorer? ”. 

Denne hovedproblemstilling vil blive undersøgt i opgaven ved besvarelse af en række delspørgsmål, der 

vil fungere som en kurs for den teoretiske og praktiske tilgang til opgaveløsningen. 

2.2. Delspørgsmål 

For at kunne analysere begrebsrammens forankring i årsrapporten for Brøndby IF er det nødvendigt at 

undersøge de bagvedliggende målsætninger og regnskabsteorier, der udgør grundlaget i udformningen 

af begrebsrammen. For at opnå en dybere forståelse af formålet med begrebsrammen foretages en 

analyse heraf. Derudover foretages der en kort analyse af forskellene mellem de to regnskabsparadigmer; 
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det formueorienterede og præstationsorienterede paradigme, herunder hvordan dagsværdi og historisk 

kostpris adskiller sig fra hinanden. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i IASB’s begrebsramme. De to 

første delspørgsmål vedrører dette, og de er derfor formuleret således: 

 Hvordan adskiller dagsværdi sig fra historisk kostpris set ud fra IASB’s begrebsramme? 

 Hvad er formålet med IASB’s begrebsramme? 

Efter at have fået en dybere forståelse for det teoretiske grundlag i opgaven går de næste to delspørgsmål 

på besvarelse af opgavens hovedproblem. Først vil jeg se nærmere på begrebsrammens fem niveauer 

med udgangspunkt i årsrapporten for 2015 for Brøndby IF. På hvert enkelt niveau i begrebsrammen vil jeg 

lave en analyse af, hvorledes begrebsrammens niveauer er implementeret i årsrapporten. Derudover vil 

der blive udarbejdet en analyse af indregning og måling af særligt udvalgte regnskabsposter med 

udgangspunkt i begrebsrammens regnskabsteoretiske grundlag. 

 Hvordan er begrebsrammens fem niveauer forankret i årsrapporten for Brøndby IF for 2015? 

 Hvilken indflydelse har begrebsrammen på indregning og måling af særligt udvalgte 

regnskabsposter i Brøndby IF’s finansielle rapportering? 

Problemformuleringen og delspørgsmålene er afgrænsende i deres egen natur. Dog vurderes det 

nødvendigt at foretage en yderligere afgrænsning af problemstillingen, som følger i næste afsnit. 

2.3. Afgrænsning 

I dette afsnit foretages der afgrænsning af områder, som problemformuleringen ligger op til at undersøge 

nærmere, men som dog ikke ønskes bearbejdet i besvarelsen af opgavens hovedproblemstilling. 

Det angives i begrebsrammen, at formålet med regnskabet – udover at understøtte investorernes 

økonomiske beslutningstagen – også er en kontrol af, hvorvidt ledelsen forvalter virksomhedens 

ressourcer, og om denne forvaltning sker effektivt. Disse formål tager udgangspunkt i det eksterne 

regnskab. Der eksisterer dog også et internt regnskab. Det interne regnskab henvender sig til 

ressourcebrugere i virksomheden, hvorimod det eksterne regnskab henvender sig til udbyderne af 

ressourcer uden for virksomheden3. Denne opgave beskæftiger sig udelukkende med det eksterne 

regnskab. 

                                                           
3 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 18. 
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Opgavens problemformulering omhandler IASB’s begrebsrammes teoretiske forankring i den finansielle 

rapportering. Begrebsrammen er selvsagt et stort emne, hvorfor det er nødvendigt at afgrænse opgavens 

analyse og praktiske undersøgelser til ét undersøgelsesobjekt, nemlig én udvalgt børsnoteret virksomhed, 

som aflægger årsrapport efter IFRS. Valget er faldet på selskabet Brøndby IF, hvorfor opgaven primært vil 

beskæftige sig hermed. I opgavens analyse inddrages PARKEN Sport & Entertainment til sammenligning. 

Virksomheden er valgt på baggrund af faglige og informationsmæssige grunde, herunder særligt 

interessante forhold, som virksomhedens CSR, og særlige regnskabsposter, som kontraktrettigheder, hvor 

der er væsentlige regnskabsmæssige skøn og usikkerhed forbundet med indregning og måling.  

Da det udelukkende er et krav for børsnoterede selskaber i Danmark at aflægge årsrapport efter IFRS-

forordningen, beskæftiger opgaven sig selvsagt ikke med ikke-børsnoterede virksomheder i Danmark, 

hvor dansk regnskabspraksis og ÅRL fortsat er gældende4. Derfor vil opgaven også primært beskæftige sig 

med det formueorienterede regnskabsparadigme. Det præstationsorienterede regnskabsparadigme 

inddrages i forbindelse med besvarelsen af delspørgsmål 2 vedrørende forskelle mellem dagsværdi og 

historisk kostpris. 

Da udgangspunktet i begrebsrammen er investorernes informationsbehov, beskæftiger opgaven sig 

primært med denne interessegruppe. Udgangspunktet i analyser og undersøgelser i opgaven er dermed i 

investorer, som er en primær interessegruppe. Sekundære interessegrupper vil blive inddraget i 

opgavebesvarelsen, hvor det findes relevant, men disse vil ikke udgøre en væsentlig del af opgaven.  

                                                           
4 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 60-61. 
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3. Metode 

Formålet med dette afsnit er at præsentere læseren for opgavens struktur, undersøgelsesdesign og 

metodiske overvejelser foretaget i forbindelse med besvarelsen af opgavens hovedproblemstilling. Dette 

gøres for at opnå overbevisning for validiteten af opgavens konklusioner. Afsnittet tager udgangspunkt i 

vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang fra ”Den skinbarlige virkelighed” skrevet af Ib 

Andersen5. 

3.1. Formål og fagområde 

Ib Andersen opstiller i ”Den skinbarlige virkelighed” forskellige kategorier af formål: 

 Beskrivende 

 Eksplorative/problemidentificerende 

 Forstående 

 Forklarende 

 Problemløsende/normative 

 Interventionsorienterede 

Formålet med mit afgangsprojekt er at undersøge, hvorvidt den finansielle rapportering i en børsnoteret 

virksomhed efterlever IASB’s begrebsramme fyldestgørende set i forhold til nuværende og potentielle 

investorer. Det er min hensigt at undersøge formålet med begrebsrammen og forskellene mellem de to 

regnskabsparadigmer; det præstations- og formueorienterede paradigme. Herudover er hensigten med 

opgaven at foretage en grundig analyse af begrebsrammens fem niveauer, og hvilken indflydelse 

begrebsrammen har på indregning og måling af særligt udvalgte regnskabsposter. 

I forhold til de forskellige kategorier af formål er min opgaves formål dermed af beskrivende og 

problemidentificerende karakter. De første to undersøgelsesspørgsmål, der omhandler formålet med 

begrebsrammen og forskellene mellem de to regnskabsparadigmer, er af beskrivende karakter. Derimod 

er de to øvrige undersøgelsesspørgsmål, der omhandler begrebsrammens forankring i Brøndby IF og 

indregning og måling af særligt udvalgte regnskabsposter, af problemidentificerende karakter. 

                                                           
5 Ib Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, 5. udgave, 2013, 
Samfundslitteratur. 
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Min opgave vil i al væsentlighed tage udspring i faget eksternt regnskab. Det primære fagområde vil være 

regnskabsvæsen og finansiel rapportering. Herudover vil opgaven selvsagt også tage udgangspunkt i faget 

erhvervsøkonomisk metode, hvor metode og vidensproduktion er de primære fagområder. 

3.2. Undersøgelsesdesign 

I dette delafsnit fastlægges opgavens undersøgelsesdesign, hvis formål er at fastlægge, hvordan 

problemstillingen forsøges undersøgt samt sikre, at den indsamlede data kan anvendes til besvarelsen af 

problemstillingen. 

Der er to fremgangsmåder, hvorpå man kan drage videnskabelige slutninger; deduktion og induktion. Min 

opgave tager udgangspunkt i én konkret virksomhed for at belyse et konkret problem. Jeg arbejder 

deduktivt, og jeg anvender teori til at belyse min problemstilling. Den induktive fremgangsmåde anvendes 

ikke i forbindelse med gennemførelsen af mit afgangsprojekt og undersøgelser. 

3.2.1. Undersøgelsesenhed 
Opgavens formål gør det oplagt at udvælge en virksomhed som undersøgelsesenhed, der kan anvendes i 

besvarelsen af opgavens problemstilling. I forbindelse med udvælgelsen af en virksomhed har jeg gjort 

mig en række overvejelser. Først og fremmest er det klart, at virksomheden skal være børsnoteret og 

aflægge regnskab efter IFRS. Dernæst er det et kriterie, at virksomheden, af informationsmæssige årsager, 

skal være dansk. Herudover er et kriterie, at virksomhedens årsregnskab skal indeholde regnskabsposter, 

hvor særlige forhold og væsentlige regnskabsmæssige skøn gør sig gældende ved måling og indregning. 

På baggrund af de opstillede kriterier har jeg valgt Brøndby IF som undersøgelsesenhed. 

3.2.2. Casestudie 
Et casestudie er en empirisk undersøgelse, der belyser et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs 

rammer, hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår, ikke er indlysende, 

og hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet6. 

Min opgave er et single casestudie, da der kun indgår én enhed i form af organisationen Brøndby IF. 

Dermed fravælges det multiple casestudie, hvor der indgår flere enheder. Formålet med min opgave er at 

                                                           
6 Ib Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, 5. udgave, 2013, 
Samfundslitteratur, side 109. 
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afprøve casen i forhold til, hvorvidt gældende, generel viden er anvendelig. Mit casestudie er således 

kritisk. 

3.2.3. Dataindsamling 

I Ib Andersens ”Den skinbarlige virkelighed” inddeles datasamlingsteknikker overordnet set i tre grupper: 

 Kvantitative og kvalitative data 

 Primære og sekundære data 

 Stimuli- og ikke-stimuli data 

Kvantitative data repræsenteres ved tal, hvorimod kvalitative data repræsenteres ved alt andet end tal. 

Hvis data er personligt indsamlet af én selv, defineres det som primærdata. Er data derimod indsamlet af 

andre personer, institutioner eller lignende, defineres det som sekundærdata. Ved stimulidata forstås 

data, der frembringes, når en person for eksempel stilles et spørgsmål (stimulus), og spørgsmålet afføder 

et svar (reaktion). Ikke-stimulidata defineres som alle andre data. Stimuli- og ikke-stimulidata omtales 

typisk i forbindelse med indsamling af data om personer, hvorfor det ikke er relevant for denne opgave at 

behandle yderligere. 

Min dataindsamling består af både kvantitative og kvalitative data. Det kvantitative datagrundlag, som 

anvendes i opgavebesvarelsen, vedrører primært årsregnskabet for Brøndby IF, herunder talmateriale 

som anvendes ved analysen af begrebsrammens indvirkning på indregning og måling af særligt udvalgte 

regnskabsposter. Det kvalitative datagrundlag består af alt andet materiale, som anvendes i opgaven; 

faglitteratur, artikler og rapporter, love og regler med videre. Opgaven anvender udelukkende data 

indsamlet af andre personer, institutioner eller lignende. Der anvendes således kun sekundærdata som 

dataindsamlingsteknik. 

3.2.4. Kildekritik 

I forbindelse med indsamlingen og anvendelsen af data har jeg vurderet validiteten og reliabiliteten af 

den indsamlede data. Validiteten vurderes ud fra relevans og gyldighed i forhold til sammenhængen 

mellem opgavens problemstilling og det indsamlede datagrundlag. Ved reliabilitet vurderes det hvorvidt, 

sikkerheden og præcisionen af det indsamlede datagrundlag er passende, og at der ikke foreligger 

tilfældigheder i den anvendte data. 
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Teorien i min opgave tager i al væsentlighed udgangspunkt i IASB’s begrebsramme og de internationale 

regnskabsstandarder. Det er min vurdering, at teorien opfylder kravene om validitet og reliabilitet, da 

begrebsrammen er anerkendt på verdensplan af fagfolk med videre. Dette understøtter den anvendte 

faglitteratur også. Endvidere har jeg i opgaven anvendt offentliggjorte årsrapporter for Brøndby IF og 

PARKEN Sport & Entertainment samt Regnskabshåndbogen for 2016, som er udgivet af revisions- og 

konsulentvirksomheden PricewaterhouseCoopers. Årsrapporten og regnskabshåndbogen vurderes at 

have en høj grad reliabilitet og validitet. Denne antagelse bygger på, at årsrapporten er underlagt særlige 

love, og er godkendt af en statsautoriseret revisor. Det samme gør sig gældende for regnskabshåndbogen. 

I forbindelse med min analyse har jeg anvendt undersøgelser og rapporter som datagrundlag. Ved 

anvendelsen af disse undersøgelser og rapporter har jeg kritisk taget stilling til måden, hvorpå data og 

input i undersøgelserne er fremskaffet. Den ene undersøgelse er udarbejdet af revisions- og 

konsulentvirksomheden Ernst & Young, og det er min vurdering, at undersøgelsen har en høj grad af 

reliabilitet og validitet.  Den anden undersøgelse, som min analyse af CSR tager udgangspunkt i, er 

udarbejdet af det schweiziske analysebureau Responsiball. Analysen bygger på anerkendte skabeloner for 

måling af CSR, som er udarbejdet af Global Reporting Initiative (GRI) og UN Global Compact (UNGC). Det 

er derfor ligeledes min vurdering, at denne analyse har en høj grad af reliabilitet og validitet. 

I opgaven er der også anvendt en række artikler fra blandt andet Børsen og andre formidlere af 

erhvervsnyheder. Det er min vurdering, at disse artikler ikke nødvendigvis har en høj grad af reliabilitet 

og validitet, da medierne ikke er underlagt de samme love og regler som eksempelvis en årsrapport, der 

er revideret af en statsautoriseret revisor. Herudover kan der være underliggende og modstridende 

interesser samt stor subjektivitet forbundet med nyhedsformidling. Derfor er artiklerne primært anvendt 

som et inspirationsgrundlag i udarbejdelsen af opgaven.  
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3.3. Opgavens opbygning 

Dette delafsnit har til formål at præsentere læseren for opgavens struktur. Tanken bag dette er at sikre 

en fornuftig struktur for opgaveløsningen som helhed og fastholde fokus på besvarelse af 

problemformuleringen igennem hele opgaven. Opgavens opbygning er illustreret i nedenstående figur. 

Figur 3.1. 

 

Den rammebestemmende del af opgaven giver læseren en indledende forståelse for de rammer, som 

opgaven er skrevet under samt opgavens problemstilling. Derefter følger en introduktion til den valgte 

undersøgelsesenhed, og hvordan koblingen er mellem undersøgelsesenheden og opgavens 

problemstilling. Dette behandles i kapitel 4, hvor læseren introduceres til Brøndby IF.  

Den teoretiske del af opgaven beskæftiger sig med de to regnskabsparadigmer og IASB’s begrebsramme. 

Kapitlerne introducerer læseren til den grundlæggende teori, som opgavens analyse tager udgangspunkt 

i. Herudover diskuteres teorien løbende, og udviklingen af den nye begrebsramme inddrages i 

besvarelsen. I forlængelse heraf foretages der en sammenlignende analyse af den ”gamle” begrebsramme 

og den ”nye” begrebsramme, hvor fordele og ulemper inddrages i besvarelsen. Som følge heraf er kapitel 

6 både med i teori- og analysedelen af opgaven. I kapitel 7 analyseres begrebsrammens forankring i 

årsrapporten for Brøndby IF. I analysedelen udvælges praktiske eksempler på hvert enkelt niveau i 

begrebsrammen, og der foretages en analyse heraf med udgangspunkt i virksomhedens 

regnskabsbrugere. Analysens hovedemner vil være CSR og den regnskabsmæssige behandling af 

fodboldspillere. Afslutningsvis konkluderes der på analysens resultater og opgavens problemstilling, og 

der foretages en perspektivering af opgaven.  

•Kapitel 1-2 - Indledning og problemstilling

•Kapitel 3 - Metode
Ramme

•Kapitel 4 - Introduktion til Brøndby IF
Introduktion til 

undersøgelsenhed

•Kapitel 5 - Regnskabsparadigmer

•Kapitel 6 - IASB's begrebsramme
Teori og regulering

•Kapitel 6 - IASB's begrebsramme

•Kapitel 7 - Begrebsrammens forankring i Brøndby IF
Analyse

•Kapitel 8 - Konklusion

•Kapitel 9 - Perspektivering

Konklusion og 
perspektivering
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4. Introduktion til Brøndby IF 

Dette afsnit har til formål at præsentere Brøndby IF som virksomhed med henblik på at skabe et 

grundlæggende kendskab til organisationen som helhed, herunder især kerneforretningsområder. Denne 

forståelse vil give et indblik i, hvorfor Brøndby IF er et interessant undersøgelsesobjekt i forbindelse med 

besvarelse af opgavens hovedproblemstilling. 

4.1. Historie, eksistensgrundlag og organisationsstruktur 

Brøndby IF er et dansk børsnoteret selskab, hvis aktier handles på den danske fondsbørs NASDAQ OMX 

Nordic. Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 som en sammenslutning af to 

idrætsforeninger. Den 15. maj 1978 blev selskabet bag ligaholdet og talentholdene stiftet. Dette skete i 

forbindelse med starten på professionel fodbold i Danmark. Denne professionalisering betød, at fokus 

blev skiftet fra udelukkende at handle om sport til også at handle om at drive forretning. I 1987 blev 

Brøndby IF således introduceret på Københavns Fondsbørs. På daværende tidspunkt var der kun én anden 

fodboldvirksomhed, der var børsnoteret7. Brøndby IF var dengang, og er stadig i dag, en virksomhed med 

tilhørsforhold til sports- og underholdningsbranchen. Selskabet har dog i årenes løb udvidet sine 

forretningsområder og aktiviteter for at øge risikospredningen og skabe et bredere grundlag for 

forretningen som helhed. Kerneforretningen er dog stadig fodboldforretningen, som er 

omdrejningspunktet for hovedparten af selskabets kommercielle aktiviteter. 

Selskabets mission er at skabe unikke fodboldoplevelser samt sportslige og økonomiske resultater, der 

sikrer værdi for aktionærer, fans, medlemmer og samarbejdspartnere. Visionen for selskabet er, at 

Brøndby IF skal være den bedste fodboldklub i Danmark. Derudover har selskabet i deres årsrapport for 

2015 formuleret en række værdier, som er en del af måden, som man ønsker at drive forretning på. Disse 

værdier er passion, mod, fællesskab og kvalitet8. Alt dette er i fin overensstemmelse med selskabets 

formål jævnfør registreringer hos Erhvervsstyrelsen: ”Selskabets formål er at drive professionel fodbold, 

handel samt investering, herunder investering i fast ejendom i såvel ind- som udland”9. 

                                                           
7 http://brondby.com/klub/historie/  
8 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 4. 
9 Fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen trukket den 23-03-2016 (CVR-nr.: 83 93 34 10) 
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=83933410&soeg=83933410  

http://brondby.com/klub/historie/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=83933410&soeg=83933410
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Ledelsesstrukturen i Brøndby IF omfatter både bestyrelse og direktion. Nedenfor er en oversigt fra 

årsrapporten for 2015 over bestyrelsesmedlemmer og direktion10. 

Figur 4.1.

 

Aktionærsammensætningen per 31. december 2015 består af Jan Bech Andersen og øvrige aktionærer. 

Der er en oversigt nedenfor over aktionærsammensætningen11. Øvrige aktionærer er ikke angivet ved 

navn, da de hver især ejer mindre end 5 % af den samlede aktiekapital. Der er dermed ikke pligt til at 

angive aktionærerne ved navn jævnfør selskabslovens § 55 og § 5612. 

Figur 4.2.

  

                                                           
10 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 22. 
11 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 18. 
12 Selskabsloven §55 og §56, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123314  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123314


Christian Borgbo 
HD(R) Afgangsprojekt 2016 

Side 15 af 85 
 

4.2. Kommercielle aktiviteter 

Brøndby Stadion, hvor fodboldholdets kampe afvikles, har en kapacitet på cirka 28.000 tilskuere. Som 

tidligere nævnt er dette omdrejningspunktet for selskabets kommercielle aktiviteter. De primære 

indtægtskilder i selskabet genereres ved afvikling af fodboldkampe i form af entre-, sponsor-, TV- og F&B-

indtægter13 (salg af mad og drikkevarer i boderne på stadion). Herudover anvendes stadionets faciliteter 

på ikke-kampdage til events, konferencer, fester m.v. Der udlejes lokaler til eksterne partnere, og der 

drives en merchandisebutik. Disse aktiviteter udgør de primære indtægtskilder i selskabet. I årsrapporten 

for 2015 er der indregnet nettoomsætning på i alt 136 mio. kr., som er fordelt på de forskellige aktiviteter 

jævnfør nedenstående figur14. 

Figur 4.3. 

  

                                                           
13 F&B = Food & Beverage. 
14 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 14. 
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4.3. Udviklingen i selskabet 
Som tidligere nævnt handles selskabets aktier på den danske fondsbørs NASDAQ OMX Nordic. Som man 

kan se i nedenstående figur 4.4 har der været et væsentligt fald i kursværdien siden 2006-200815. Dette 

kan primært tilskrives to væsentlige forhold, der har haft en stor betydning for selskabets udvikling. På 

globalt plan indtraf en finansiel krise i 2008. Denne krise medførte store fald på aktiemarkederne verden 

over, og den havde selvsagt også en stor betydning for Brøndby IF, der opererer inden for en 

konjunkturfølsom branche. 

Figur 4.4.

 

Herudover har de sportslige resultater de seneste ti år ikke været på niveau med forventningerne til 

klubben, hvilket har haft en afledt effekt på forretningen som helhed. De sportslige resultater har en stor 

betydning for de primære indtægtskilder i selskabet, da dårlige sportslige resultater resulterer i færre 

entre- og TV-indtægter, hvilket betyder færre sponsorindtægter osv. Udviklingen har betydet, at selskabet 

har leveret et negativt resultat over de seneste 5 år16, og at man i 2013 var tæt på ikke at kunne fortsætte 

driften i selskabet. Der er foretaget store nedskrivninger på selskabets aktiver i årenes løb, og de senere 

år har der generelt været en stor turbulens i organisationen i form af hyppige udskiftninger i såvel 

direktion som bestyrelse. Dog har kapitalindsprøjtninger i form af aktieemissioner holdt selskabets drift i 

gang, og den nuværende bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, har investeret væsentlige beløb i 

selskabet samt udstedt lån for at få selskabet tilbage på ret køl17. I kølvandet af offentliggørelsen af 

                                                           
15 http://www.nasdaqomxnordic.com/  
16 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 6. 
17 
http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/263892/rigmand_kaster_kaempeformue_i_broendby_if.html?hl=YTozO
ntpOjA7czoxMDoiQnL4bmRieSBJRiI7aToxO3M6NzoiQnL4bmRieSI7aToxMDtzOjI6IklGIjt9  

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/263892/rigmand_kaster_kaempeformue_i_broendby_if.html?hl=YTozOntpOjA7czoxMDoiQnL4bmRieSBJRiI7aToxO3M6NzoiQnL4bmRieSI7aToxMDtzOjI6IklGIjt9
http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/263892/rigmand_kaster_kaempeformue_i_broendby_if.html?hl=YTozOntpOjA7czoxMDoiQnL4bmRieSBJRiI7aToxO3M6NzoiQnL4bmRieSI7aToxMDtzOjI6IklGIjt9
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årsrapporten for 2015, hvor man realiserede et underskud på 17. mio. kr.18, søger ledelsen i selskabet 

endnu en kapitalindsprøjtning på et trecifret millionbeløb19. 

4.4. Vision 2017 
Ovenstående vidner om en turbulent tid for selskabet. Som en naturlig følge heraf fastlagde ledelsen i 

selskabet i 2014 en strategi for den videre udvikling20. Selskabets økonomiske målsætninger blev 

præsenteret i forbindelse med udsendelse af halvårsregnskabet i 2014 under navnet ”Vision 2017”. 

Formålet med dette økonomiske projekt er at skabe økonomisk ligevægt før transferindtægter og –

udgifter i 2017. Desuden forsøger man som en del af projektet at styrke den kommercielle afdeling ved at 

øge antallet af aftaler med samarbejdspartnere. Dette er delvist lykkedes i forbindelse med det for nyligt 

indgåede samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Netop denne vision er i tråd med dette 

afgangsprojekts hovedproblemstilling. Et essentielt element i at indfri målsætningen om økonomisk 

ligevægt er at tiltrække nye investorer. Dette gøres selvfølgelig igennem det daglige arbejde i 

organisationen og dennes virke, men den finansielle rapportering har også en væsentlig betydning herfor. 

Det er således vigtigt for Brøndby IF, at selskabets finansielle rapportering er fyldestgørende set i forhold 

til selskabets nuværende og potentielle investorer. Selskabet skal sørge for at afdække disse primære 

interessenters informationsbehov. Medvirkende til dette er, at den finansielle rapportering aflægges i 

overensstemmelse med IASB’s begrebsramme, og netop denne vil blive behandlet i de efterfølgende 

afsnit.  

                                                           
18 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 32. 
19 http://finans.dk/live/erhverv/ECE8530911/broendby-goer-klar-til-indsproejtning-af-trecifret-
millionbeloeb/?ctxref=fplive  
20 http://brondby.com/nyhed/2014/08/29/378381  

http://finans.dk/live/erhverv/ECE8530911/broendby-goer-klar-til-indsproejtning-af-trecifret-millionbeloeb/?ctxref=fplive
http://finans.dk/live/erhverv/ECE8530911/broendby-goer-klar-til-indsproejtning-af-trecifret-millionbeloeb/?ctxref=fplive
http://brondby.com/nyhed/2014/08/29/378381
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5. Regnskabsparadigmer 

Dette afsnit har til formål at præsentere læseren for de to regnskabsparadigmer, der har betydning og 

relevans for den nuværende regnskabsregulering, nemlig det formueorienterede og 

præstationsorienterede regnskabsparadigme. Der følger i afsnittet en teoretisk gennemgang af de to 

paradigmer samt en analyse af konflikten mellem disse. Da min opgaves problemstilling tager 

udgangspunkt i IASB’s begrebsramme, som bygger på det formueorienterede regnskabsparadigme, vil det 

selvsagt være dette paradigme, som er i fokus. 

5.1. Det formueorienterede regnskabsparadigme 

I det formueorienterede regnskabsparadigme tillægges balancen den største informationsværdi. 

Virksomheden ses som et væksthus for aktiver. Det regnskabsmæssige overskud måles som den 

økonomiske fremgang i egenkapitalen fra primo til ultimo, hvilket udtrykkes ved nedenstående ligninger: 

Aktiver – Forpligtelser = Egenkapital 

Egenkapital ultimo – Egenkapital primo = Periodens overskud 

Resultatopgørelsen tillægges en sekundær betydning under det formueorienterede regnskabsparadigme. 

Formålet med resultatopgørelsen er reduceret til udelukkende at klassificere og præsentere 

balanceændringerne i form af indtægter, omkostninger og overskud. 

Dagsværdimodellen er den foretrukne model, og den tager udgangspunkt i aktiver og forpligtelser, som 

findes i virkeligheden på balancedagen. Udgangspunktet er, at når regnskabsposter opfylder definitionen 

på et aktiv, en forpligtelse og de øvrige indregningskriterier, medtages disse i balancen. Der behøves ikke 

at være en transaktion til stede, for at indregning i balancen kan finde sted. Derved sondres der principielt 

ikke mellem urealiserede og realiserede gevinster og tab. Begge indregnes som en del af totalindkomsten. 

Dagsværdimodellen er fremadrettet, og den måler overskuddet i balancen på basis af dagsværdibaserede 

måleattributter, som repræsenterer dagsværdien på balancedagen af de positive og negative 

pengestrømme, aktiver og forpligtelser forventes at påføre virksomheden i fremtiden21. Med andre ord 

er det kapitalværdien af de økonomiske fordele, som forventes at tilflyde eller fragå virksomheden i 

fremtiden, modellen måler.  

                                                           
21 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 81. 
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Ved opgørelse af kapitalværdier vil der ofte indgå væsentlige subjektive skøn. Eksempelvis kan valg af 

diskonteringsfaktor varierer afhængig af tidspræferencer og risikoprofil. Teoretisk forudsættes det derfor, 

under det formueorienterede regnskabsparadigme, at kapitalværdier, der er underlagt subjektivitet, kan 

erstattes med objektive markedspriser. Objektive markedspriser afhænger dog i høj grad af effektiviteten 

på ressourcemarkederne. For at markedspriserne anses som værende objektive antages det, at alle 

markeder er perfekte og komplette, og at der hersker fuld viden. 

Perfekte markeder indebærer blandt andet, at der ikke findes transaktionsomkostninger, og at alle 

markedsdeltagere handler rationelt. Komplette markedsforhold betyder, at der findes markeder og priser 

for alle mulige aktiver, forpligtelser og ejerandele, herunder markeder for alle tænkelige 

forbrugsmuligheder i fremtiden. Fuld viden indebærer, at fremtiden er kendt og uden videre kan 

observeres22. 

Eksisterer der et velfungerende og komplet marked for alle aktiver og forpligtelser, således at 

markedsværdier kan erstatte kapitalværdier, kan regnskabsmæssige skøn begrænses. Dette er en ideel 

situation, da alle regnskabsposter på denne måde vil kunne indregnes pålideligt, og eventuelle fejl i 

ledelsens foretagne skøn vil ikke være med til at forstyrre informationsværdien af regnskabet. Dermed 

kan aktieafkast på aktiemarkedet umiddelbart sammenholdes med totalindkomsten i den givne 

virksomhed. Denne sammenlignelighed kan ikke opnås ved det præstationsorienterede paradigme. 

Eksisterer der derimod imperfekte og ikke-komplette markeder kan markedsværdien ikke anvendes 

direkte, hvorfor det er nødvendigt at anvende kapitalværdier eller andre tilnærmede markedsværdier. 

Disse vil selvsagt være underlagt subjektive skøn og vurderinger. Regnskabsbrugere og –producenter vil i 

mange tilfælde have forskellige forventninger og præferencer til økonomisk udbytte, hvilket kan resultere 

i øget målingsusikkerhed. Som følge af imperfekte og ikke-komplette markeder er der derfor et behov for 

at vejlede regnskabsproducenter om metoderne, som skal anvendes i forbindelse med værdiansættelsen 

af virksomhedens aktiver og forpligtelser. Dette skal forsøge at sikre ensartethed og præcis 

regnskabsmæssig måling, som øger nytteværdien for regnskabsbruger. 

Målemetoderne i det formueorienterede regnskabsparadigme omfatter altså markeds- og kapitalværdier. 

Disse målemetoder betegnes samlet som dagsværdi, der behandles nedenfor. 

                                                           
22 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 158. 
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5.1.2. Dagsværdi 

I den formueorienterede regnskabsteori måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. IASB har ikke 

defineret dagsværdi direkte i begrebsrammen. Ifølge IFRS 13 (2011) defineres dagsværdi som23: 

”Ved dagsværdi forstås den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller som skal betales for at overdrage 

en forpligtelse i en ordinær transaktion mellem markedsdeltagere”. 

I princippet eksisterer dagsværdi kun som markedsprisen på et marked, hvor forholdene er perfekte og 

komplette. Der anvendes derfor ofte surrogater for dagsværdien, dog er denne ”idealet”. Surrogater for 

dagsværdi omfatter salgs-, nettorealisations-, kapital-, genanskaffelsesværdi og historisk kostpris. Disse 

måleattributter behandles under afsnittet vedrørende IASB’s begrebsramme senere hen i opgaven. 

Dagsværdi er som bekendt en måling, som har et fremadrettet perspektiv modsat historisk kostpris, hvor 

målingen har et historisk perspektiv. Dagsværdi kan betegnes som aktuel markedsværdi eller 

kapitalværdi. 

5.2. Det præstationsorienterede regnskabsparadigme 

I det præstationsorienterede regnskabsparadigme tillægges resultatopgørelsen størst informationsværdi, 

da formålet er at måle virksomhedens indtjeningsevne ved udgangen af en given periode. Under dette 

paradigme anskuer man virksomheden som en transformationsproces, og det underliggende teoretiske 

udgangspunkt kan derfor betegnes som transaktionsbaseret regnskabsteori. Transaktionerne i 

virksomheden måles periodevis i resultatopgørelsens indtægter, omkostninger og overskud. 

Driftsaktiviteten i en given periode måles ved nedenstående ligning: 

Periodens indtægter – Periodens omkostninger = Periodens overskud 

Periodens overskud måles som nævnt i resultatopgørelsen. Ved måling af en given periodes overskud 

fastlægges periodens indtægters indregningstidspunkt og det tilhørende ressourceforbrug, der har været 

i forbindelse med skabelsen af indtægterne. Transaktionerne i virksomheden måles i de perioder, hvor 

transaktionerne opstår – og altså ikke i de perioder, hvor transaktionerne resulterer i pengestrømme. Et 

centralt begreb under det præstationsorienterede regnskabsparadigme er således 

periodiseringsprincippet. 

                                                           
23 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 217. 
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Den transaktionsbaserede historiske kostpris-model er den foretrukne model. Modellen er deskriptiv, og 

den fortæller noget om fortiden og den foregående periode i en given virksomhed. De økonomiske 

konsekvenser af den foregående periodes transaktioner måles til kost- og salgspriser. Det er den samme 

kostpris, som anvendes ved indregning af en udgift, udbetaling, omkostning og et aktiv. Det samme gør 

sig gældende ved indregning af indtægter og indbetalinger. I dette tilfælde er det den samme salgspris, 

som anvendes. 

Det præstationsorienterede paradigme stiller relativt store krav ved indregning af indtægter. Dette 

hænger sammen med forsigtighedsprincippet, der er et centralt begreb i det teoretiske grundlag for 

paradigmet. Ifølge dette princip må indtægter ikke indregnes, før de er sikre, hvilket typisk sker, når de 

realiseres i salgstransaktioner. Denne praksis er videreudviklet, og dette har resulteret i 

realisationsprincippet, som indebærer to kriterier ved indregning af indtægter24. Indtægter må først 

indregnes, når: 

1. der er stor sandsynlighed for, at de bliver realiseret i indbetalinger og 

2. indtægterne er ”indtjent” 

Når der er foretaget indregning af indtægter, som lever op til indregningskriterierne, skal det tilhørende 

ressourceforbrug ligeledes indregnes. Dette krav defineres i matchingprincippet, hvis formål er at måle 

en årsag-virkningssammenhæng. Ved dette princip forstås, at indregnede indtægter i en given periode 

skal matches med det medgåede ressourceforbrug i indeværende og tidligere perioder. 

Ved at følge matchingprincippet skal alle udgifter på et eller andet tidspunkt indregnes som omkostninger. 

Teoretisk vil der, ved perfekt periodisering, indregnes det præcise træk på direkte omkostninger samt 

ressourcetræk på kapacitetsomkostninger. I praksis kan ressourcetrækket på kapacitetsomkostninger dog 

være svært at måle helt præcist, da fordelingen af forbruget er svært at allokere på enkelte aktiviteter. 

Som en følge heraf er der udarbejdet standard regnskabstekniske indregningsmuligheder for forbruget af 

eksempelvis anlægsaktiver. 

Balancen har, modsat det formueorienterede regnskabsparadigme, en sekundær betydning. Årsrapporter 

er periodevise målinger af en virksomheds aktivitet, hvor der vil forekomme uafsluttede transaktioner. 

                                                           
24 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 101. 
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Periodiseringsprincippet resulterer i, at uafsluttede transaktioner på tværs af balancedagen, opsamles i 

balancen. 

5.2.1. Historisk kostpris 

I den transaktionsbaserede historiske kostpris-model måles omkostningerne ved historiske kostpriser, 

som berørt i forrige afsnit. Historisk kostpris defineres dog også i IASB’s begrebsramme, hvor det hidtil 

har været en af mest anvendte måleattributter. Historisk kostpris defineres i begrebsrammen som25: 

”Ved kostprisen på et aktiv forstås det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset om dette er 

anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet. Kostprisen for en forpligtelse er det beløb, der er 

modtaget som vederlag for forpligtelsen”. 

Af definitionen fremgår det, at historisk kostpris, på anskaffelsestidspunktet, svarer til aktivets dagsværdi. 

Ved historisk kostpris ændres værdien dog ikke i takt med, at markedsværdien efterfølgende udvikler sig, 

hvad enten dette er negativt eller positivt.  

Historisk kostpris, som behandles yderligere i forbindelse med min gennemgang af niveau 4 i 

begrebsrammen, har hidtil være en af de mest anvendte måleattributter, hvilket skyldes, at det 

præstationsorienterede paradigme har været det mest udbredte historisk set. Som bekendt har 

regnskabsreguleringen dog udviklet sig i retning af det formueorienterede regnskabsparadigme, herunder 

måling til dagsværdi. Der eksisterer dog en fundamental uenighed mellem regnskabsteoretikere om 

hvilken regnskabsmodel, der er den ”bedste”. Derfor finder jeg det interessant at belyse konflikten 

mellem regnskabsparadigmerne i det følgende afsnit.  

                                                           
25 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 218. 
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5.3. Konflikten mellem regnskabsparadigmerne 

Som nævnt i opgavens indledning har regnskabsreguleringen i nyere tid undergået en udvikling, hvor man 

i højere grad gør brug af regnskabsstandarder, der kræver virksomhedernes regnskabsposter indregnet 

på grundlag af måleattributten dagsværdi frem for historisk kostpris. Denne udvikling har selvsagt en stor 

betydning for virksomhedernes finansielle rapportering, og den har medført en stor debat og uenighed 

om hvilket regnskabsparadigme, der har den største nytteværdi for virksomhedernes interessenter. 

Blandt fagfolk er der uenighed om, hvilken type regnskab, og dermed hvilket målegrundlag, der bør 

foretrækkes. IASB’s begrebsramme, som behandles i næste afsnit, tager udgangspunkt i det 

formueorienterede regnskabsparadigme. Dette hænger sammen med, at der tages udgangspunkt i 

investorernes informationsbehov i den nuværende begrebsramme. 

Investorernes informationsbehov er ofte forskellige afhængig af, hvilken tidshorisont den enkelte investor 

har planlagt for sine investeringer. Den kortsigtede investor har størst interesse i investeringsobjektets 

(virksomhedens) værdi her og nu. Kortsigtede investorer må således foretrække måling til dagsværdi, hvor 

virksomhedens formue løbende opgøres. Den langsigtede investor vurderer både virksomheden ud fra 

dens langsigtede indtjeningsevne, som opgøres via resultatopgørelsen og historisk kostpris, og ud fra 

virksomhedens kortsigtede realisationsorienterede måling af nettoformuen, som opgøres via balancen og 

dagsværdi. Derfor er det svært at skelne mellem hvilken måleattribut, som sikrer det bedste 

beslutningsgrundlag for investorerne. For at drage en konklusion om hvad der er det mest optimale, er 

man nødsaget til at se på ejerstrukturen i de enkelte virksomheder og generelt i samfundet. Investeres 

der kort- eller langsigtet? Det er min vurdering, at investorer typisk foretrækker måling til dagsværdi. 

Denne vurdering bygger på, at investorer har størst interesse i afkast og risiko på sine investeringer. 

Investorernes porteføljer sammensættes med den rigtige risikopræmie i forhold til markedet. 

Investorer er, om end den ifølge begrebsrammen væsentligste interessent, ikke den eneste interessent. I 

ikke-børsnoterede virksomheder (primært små og mellemstore virksomheder) er regnskabsbrugerne 

mere interesseret i virksomhedens evne til at generere pengestrømme fra driftsaktiviteten end 

virksomhedens evne til at forøge nettoaktivernes dagsværdi. Dette skyldes, at der eksisterer et anderledes 

økonomisk samspil mellem virksomhed og dens interessenter, da interessenterne er knyttet til 

pengestrømme og virksomhedens betalingsevne som going koncern. Eksempelvis har långivere stor 

interesse i solvensanalyser for at kunne afgøre virksomhedens betalings- og overlevelsesevne, så udstedte 

lån tilbagebetales. Én af fordelene ved kostprismodellen er altså, at den giver større informationsværdi 
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for en række interessenter ved at levere ”rådata”, som fungerer som et grundlag for interessenternes 

prognoser. 

Foruden ovenstående er der også en række andre fordele ved anvendelsen af historisk kostpris som 

måleattribut. I ikke-børsnoterede virksomheder er ejerne ofte involveret i ledelsen af virksomheden. Ved 

aflæggelse af årsregnskab som følger historisk kostpris, er det væsentligt lettere for ejerne at følge 

driftsaktiviteten i virksomheden end ved anvendelse af dagsværdier. Dette er især gældende, hvis den 

interne økonomistyring er utilstrækkelig. Endvidere anses kostprismodellens overskudsbegreb som 

værende mere relevant end dagsværdimodellens overskudsbegreb i relation til forvaltningskontrol26. 

Ledelsen føler et større ansvar for transaktionsbaserede kost- og salgspriser end for dagsværdier, hvor 

eksempelvis diskonteringsfaktor indgår. Dette skyldes formentlig, at dagsværdi som sådan ikke måler 

”performance” i perioden. En ændring i diskonteringsfaktoren kan være forårsaget af eksterne forhold, 

som ledelsen ikke har indflydelse på. Historiske kost- og salgspriser er tættere knyttet til virksomhedens 

udvikling og aktivitetsniveau i året, og de afspejler således i højere grad ledelsens, og for den sags skyld 

også medarbejdernes, performance i perioden. 

Som tidligere nævnt i opgaven eksisterer der en mængde begrænsede ressourcer i vores samfund. Derfor 

er en væsentlig overvejelse ved udarbejdelse af regnskabsstandarder, lovgivning med videre, at det ikke 

skal belaste samfundet og dets ressourcer unødvendigt. Kostprismodellen er som udgangspunkt billigere 

og nemmere at producere end dagsværdimodellen. Dette skyldes to forhold. Kostprismodellen bygger på 

registreringer fra virksomhedens transaktioner, der eksisterer i forvejen, og man undgår at skulle arbejde 

med to regnskabsparadigmer, hvor man som regnskabsaflægger skal tage stilling til, og indrette sig efter, 

forskellige definitioner, måleattributter og så videre. Kostprismodellen er som udgangspunkt allerede 

indarbejdet i den interne økonomistyring i virksomheden. Derudover er afstanden til det skattemæssige 

regnskab, som er transaktionsbaseret, lavere ved anvendelse af kostprismodellen end 

dagsværdimodellen. Anvendelse af dagsværdi er altså mere omkostningskrævende og besværligt for 

virksomheden – men hvorfor er regnskabsreguleringen af børsnoterede virksomheder så baseret på 

dagsværdimodellen frem for kostprismodellen? 

I børsnoterede virksomheders koncernregnskaber vil den direkte måling af driftsaktiviteten have en diffus 

informationsværdi for regnskabsbruger. Dette skyldes, at koncernregnskaber typisk er en aggregering af 

                                                           
26 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 128. 
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vidt forskellige former for driftsaktiviteter i forskellige virksomheder. Som eksempel kan nævnes Maersk-

koncernen, som driver forretning inden for en række forskellige brancher. Derfor vil regnskabsbruger ikke 

kunne udlede meget af den direkte måling af driftsaktiviteten i resultatopgørelsen, som vi kender det fra 

kostprismodellen. 

Et andet særlig vigtigt aspekt ved dagsværdimodellen er, at den er baseret på semantiske begreber. Med 

andre ord er modellen forankret i virkeligheden. Dette er især vigtigt for retssystemets mulighed for at 

tage stilling til eventuelle retstvister, som opstår i børsnoterede virksomheder, hvor den finansielle 

rapportering er af stor betydning for aktiekurser, kapitalallokering og investorers privatøkonomi. 

Det kendte matchingprincip fra kostprismodellen er et syntaktisk begreb, der ikke findes i virkeligheden. 

Derfor er princippet ikke implementeret i dagsværdimodellen. Tilhængere af dagsværdimodellen hævder, 

at matchingprincippet vil kunne udnyttes af en ledelse til overskudsmanipulation.  

Der er altså såvel fordele og ulemper ved anvendelsen af de to regnskabsparadigmer, og den egentlige 

nytteværdi af virksomhedernes finansielle rapportering afhænger af, hvilket perspektiv man som 

regnskabsbruger har. I nedenstående delkonklusion sammenfattes gennemgangen af de to 

regnskabsparadigmer.  
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5.4. Delkonklusion 

I det indeværende afsnit har jeg forholdt mig til de to regnskabsparadigmer; det formue- og 

præstationsorienterede paradigme. Der er foretaget en gennemgang af det teoretiske grundlag samt en 

analyse af, hvorledes de anvendte måleattributter under hvert enkelt paradigme adskiller sig fra 

hinanden. Analysen er foretaget med udgangspunkt i IASB’s begrebsramme og søger at besvare det første 

af opgavens fire undersøgelsesspørgsmål. 

Det formueorienterede regnskabsparadigme tillægger balancen størst informationsværdi, da periodens 

overskud måles som økonomisk fremgang i egenkapitalen fra primo til ultimo. Det primære formål med 

teorien er at måle balancens regnskabsposter til deres aktuelle værdi på balancedagen. Balancens 

regnskabsposter måles til dagsværdien af de økonomiske fordele, der forventes at tilflyde eller fragå 

virksomheden i fremtiden. Dagsværdimodellen er således fremadrettet. Modellen er afhængig af 

effektiviteten på ressourcermarkederne, og den forudsætter perfekte og komplette markeder. 

Det formueorienterede regnskabsparadigme foretrækkes generelt af investorer, men særligt kortsigtede 

investorer synes at foretrække dagsværdi, hvor der løbende sker en opgørelse af virksomhedernes 

værdier her og nu. Den langsigtede investorer synes at foretrække det præstationsorienterede paradigme 

og historisk kostpris, da fokus i højere grad er på sikre prognoser af virksomhedernes fremtidige 

indtjeningsevne. 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme tillægger resultatopgørelsen størst informationsværdi, 

da periodens overskud måles som periodens indtægter fratrukket periodens omkostninger. Det primære 

formål med teorien er at måle virksomhedens indtjeningsevne ved en periodes udgang. Periodens 

transaktioner måles til faktiske salgspriser og historiske kostpriser. Dette betyder altså, at det er den 

samme kostpris, som indregnes som udgift, udbetaling, omkostning og aktiv og modsat også den samme 

salgspris, der indregnes som indtægt og indbetaling. Modellen er således bagudrettet, og den beskriver 

fortiden og den foregående periode. 

De centrale begreber ved det præstationsorienterede regnskabsparadigme er matching- og 

periodiseringsprincippet. Periodens indtægters indregningstidspunkter fastlægges, og overskuddet i 

perioden måles derefter ved at matche det medgåede ressourceforbrug. Tranaktioner måles i de perioder, 

hvor transaktionerne er opstået – og altså ikke i de perioder, hvor transaktionerne udmønter sig i 

pengestrømme.  
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Det præstationsorienterede regnskabsparadigme foretrækkes af interessenter, som er knyttet til 

pengestrømme og virksomhedens betalingsevne. Det synes særligt at være långivere og langsigtede 

investorer, som fortrækker dette paradigme. Dette skyldes, at modellen leverer rådata som input til 

interessenternes prognoser. Endvidere synes modellen at være fortrukket af ledelsen i små- og 

mellemstore ikke-børsnoterede virksomheder, hvor det er vigtigt at danne sig et overblik over 

driftsaktiviteten, og hvor ledelsen føler et større ansvar ved anvendelsen af historiske kostpriser som 

målegrundlag. 

Den sammenlignende analyse viser, at de to regnskabsparadigmer er ligeværdige med hver deres fordele 

og ulemper. Analysen viser, at der er ligheder og forskelle mellem måleattributterne historisk kostpris og 

dagsværdi. I IASB’s begrebsramme er investorernes informationsbehov udgangspunktet, og derfor synes 

det formueorienterede regnskabsparadigme at være at foretrække. Jeg kan dog ikke endegyldigt 

konkludere, hvilket paradigme der skaber mest nytteværdi for regnskabsbruger. Det afhænger i høj grad 

af virksomhedstype, ejerstruktur og den enkelte interessents perspektiv.  
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6. IASB’s begrebsramme 

Jeg vil i dette afsnit skabe et teoretisk grundlag for den senere analyse og diskussion af begrebsrammens 

forankring i årsrapporten for Brøndby IF for 2015. I det følgende foretages der derfor en gennemgang af 

formålet med begrebsrammen og hovedelementerne heri. Udviklingen af en ny begrebsramme inddrages 

i besvarelsen. Endvidere diskuteres den anvendte teori undervejs, og der inddrages i så vidt muligt omfang 

eksempler fra praksis. 

6.1. Formålet med begrebsrammen og hovedelementer 

Som nævnt i opgavens indledning har IASB udarbejdet en begrebsramme i tilknytning til de internationale 

regnskabsstandarder. Begrebsrammen er under udvikling, og den på nuværende tidspunkt gældende 

begrebsramme består delvist af de færdiggjorte faser af den nye begrebsramme og delvist af den gamle 

begrebsramme27. Den nye begrebsramme udvikles blandt andet via konvergensprojektet, som er et 

samarbejde mellem IASB og FASB. Dette afsnit vil primært beskæftige sig med den nuværende 

begrebsramme. Udviklingen af den nye begrebsramme vil dog blive behandlet, hvor det findes relevant. 

Begrebsrammen er ikke en egentlig standard, men fungerer mere som et grundlag for udviklingen af 

internationale regnskabsstandarder. Det er altså en form for vejledning til lovgivere og standardsættere i 

forbindelse med processen ved udarbejdelse af regnskabsstandarder. Med andre ord kan man sige, at 

begrebsrammen har til formål at fremme samfundets interesser med hensyn til finansiel rapportering. 

Begrebsrammen kan således defineres som en normativ regnskabsteori, da formålet er at analysere 

sammenhængen mellem mål og midler inden for regnskab med henblik på at opnå optimale løsninger28. 

Den anvendte arbejdsmetode er logisk deduktion, som konkluderer fra det generelle til det specifikke (der 

henvises til opgavens afsnit omkring metode og teori for yderligere beskrivelse heraf). 

Ifølge begrebsrammen er der to hovedformål med det eksterne regnskab. Regnskabet skal understøtte 

investorernes økonomiske beslutningstagen, og derudover skal regnskabet anvendes til at kontrollere 

ledelsens forvaltning virksomhedens ressourcer. For at sikre at disse formål opfyldes er det nødvendigt 

med en underliggende referenceramme for løsning af regnskabsproblemer, og det er netop det, som er 

et af formålene med begrebsrammen. Herudover er begrebsrammens formål er forøge 

sammenlignelighed og konsistens ved at reducere antallet af mulige alternative metoder. Dette vil betyde 

                                                           
27 Regnskabshåndbogen 2016, PwC, side 86. 
28 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 195. 
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en øget gennemsigtighed for regnskabsbruger, og det vil gøre analysearbejdet væsentligt lettere for 

brugerne af virksomhedernes regnskaber. Dette vil resultere i en reduktion af analyseomkostninger, som 

kommer hele samfundet til gavn. Ydermere stræber grundlæggerne af begrebsrammen efter at forøge 

regnskabsbruger tillid til og forståelse af årsrapporten. Dette går naturligvis hånd i hånd med førnævnte. 

I begrebsrammen er der to grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af regnskabet; 

periodiseringsprincippet og antagelsen om ”going concern”. Periodiseringsprincippet indebærer at 

virksomheden skal vise effekten af transaktioner og begivenheder i den periode, hvor disse finder sted, 

uanset hvornår den tilhørende ind- og udbetaling finder sted. Antagelsen om ”going concern” indebærer, 

at driften af en aktivitet formodes at fortsætte – med mindre aktiviteten ikke skal eller ikke kan antages 

at kunne fortsætte. 

Begrebsrammen tager udgangspunkt i investorernes informationsbehov. I det følgende afsnit ser jeg 

nærmere på dette. Derudover følger en gennemgang af de fem niveauer, som begrebsrammen er 

sammensat af. De fem niveauer er illustreret nedenfor29: 

Figur 6.1. 

 

                                                           
29 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 197. 
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6.1.1. Brugernes informationsbehov 

Det første niveau i begrebsrammen omfatter brugerne og deres informationsbehov. Ifølge 

begrebsrammen omfatter regnskabsbrugerne nuværende og potentielle investorer, ansatte, långivere, 

leverandører, kunder, offentlige myndigheder og offentligheden generelt30. 

De mange interessenter har forskellige informationsbehov. De nuværende og potentielle investorer er 

eksempelvis mest interesseret i virksomhedens fremtidige pengestrømme, herunder afkast og risiko på 

sine investeringer. Långivere i form af banker og leverandører er mere interesseret i virksomhedens evne 

til at betale finansielle forpligtelser, når de forfalder – altså virksomhedernes solvens. De offentlige 

myndigheder og offentligheden generelt er til gengæld interesseret i virksomhedernes bidrag til 

beskæftigelsen og fremtidige skatteindtægter fra virksomhederne og CSR-aktiviteter. Som det fremgår er 

behovene altså vidt forskellige regnskabsbrugerne imellem, og der er således tale om heterogene 

informationsbehov. 

Med så mange forskellige udgangspunkter og informationsbehov er det næsten umuligt at tilgodese dem 

alle – i al fald i lige høj grad. Som en naturlig følge heraf tager begrebsrammen udgangspunkt i 

investorernes informationsbehov. Argumentationen herfor er, at investorernes informationsbehov er så 

omfattende, at afdækkes deres behov tilstrækkeligt, er de øvrige interessenters behov for finansiel 

information også afdækket. Konvergensprojektet har ikke et andet syn herpå, men det konkluderes dog, 

at udover nuværende og potentielle investorer, bør andre kapitalindskydere i form af långivere og 

kreditorer være en del af udgangspunktet.  

Det kan dermed konkluderes, at begrebsrammen som udgangspunkt har et ejerperspektiv, da de juridiske 

ejere er i centrum (ejerteorien). 

6.1.2. Kvalitative egenskaber 

Begrebsrammens andet niveau omfatter kvalitative egenskaber i den finansielle rapportering. Et af de 

primære formål med begrebsrammen er, som tidligere beskrevet i opgaven, at skabe nytteværdi for de 

primære brugere af virksomhedernes eksterne regnskaber. For at den finansielle rapportering er til nytte 

for prognose for regnskabsbruger, kræves det, at den besidder en række kvalitative egenskaber, som er 

illustreret nedenfor i figur 6.2. 

                                                           
30 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 222. 
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Figur 6.231. 

 

De fundamentale kvalitative egenskaber består af relevans og validitet (troværdi repræsentation). 

Meningen med egenskaben relevans er, at informationen i den finansielle rapportering skal gøre en 

forskel for regnskabsbruger i forbindelse med beslutninger vedrørende ressourceallokering. Relevant 

information har enten prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele. Prognoseværdi forstås som 

information, der er værdiskabende som input til prognoseprocessen. Bekræftelsesværdi er den egenskab, 

der gør det muligt at bekræfte tidligere forventninger eller ændre på dem som følge af ny information. 

Et teoretisk udgangspunkt i begrebsrammen er, at syntaktiske poster i balancen ikke accepteres. 

Balancens poster skal være semantiske, altså skal de findes i virkeligheden uafhængigt af balancen. Ved 

egenskaben validitet forstås, at informationer i den finansielle rapportering er substansen af de 

underliggende økonomiske fænomener, og at disse gengives fuldstændige, neutrale og fejlfrie. Med 

fuldstændighed menes der, at den finansielle rapportering skal omfatte al information om de 

underliggende økonomiske fænomener, der er nødvendige for at regnskabsbruger kan træffe rationelle 

beslutninger. Det tilkendegives dog, at en årsrapport ikke kan omfatte alt, hvorfor fuldstændighed er et 

relativt begreb. Med neutral information forstås, at regnskabsinformation ikke må være ”biased”, altså 

tilstræbe at føre til et farvet resultat eller fremme særlig adfærd hos regnskabsbruger. Med fejlfri 

                                                           
31 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 204. 
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information forstås, at informationen skal være nøjagtig. I den finansielle rapportering vil der være 

regnskabsmæssige skøn og usikkerhed, dog skal det sikres, at informationerne har et minimum af 

nøjagtighed. 

Foruden disse fundamentale egenskaber er der også en række forstærkende, supplerende kvalitative 

egenskaber, hvis formål er at adskille mere nyttig information fra mindre nyttig information for på den 

måde at forøge den finansielle informations samlede beslutningsnytte. Disse egenskaber behandles dog 

ikke yderligere. 

Herudover er der to tærskelværdier, som består af væsentlighed og nytte større end omkostninger. For 

at den finansielle rapportering overhovedet kan komme i betragtning, skal disse to tærskelværdier være 

opfyldt. Væsentlig information har indflydelse på regnskabsbrugers beslutninger. Hvis dette krav ikke 

opfyldes, opstår der en risiko for, at den finansielle rapportering bliver uoverskuelig, og dermed ikke 

fungerer som et ordentligt beslutningsgrundlag. Derudover skal nytteværdien være større end 

omkostningerne. Overholdelse af denne tærskelværdi er overladt til regelsætterne på regulerede 

markeder. 

Et andet krav til den finansielle rapportering, som ikke fremgår af figur 6.2, vedrører generalklausulen ”et 

retvisende billede”. Fra og med 2009 er IAS 1 gældende, hvor det præciseres, at den finansielle 

rapportering skal give en ”fair presentation”, hvilket opnås ved at følge de internationale 

regnskabsstandarder, IFRS32. ”Fair presentation” tillægges samme vægt som EU’s ”true and fair view” – 

altså det retvisende billede. Dette omfattes i dansk lovgivning i ÅRL § 11, hvori der er fastlagt et krav om, 

at årsrapporten skal give ”et retvisende billede”. 

6.1.3. Definition af elementer 

Begrebsrammens tredje niveau omfatter definitioner af elementer. Vi bevæger os nu fra målsætning til 

målesystemer. Virksomhedernes årsregnskaber er sammensat af en række elementer, som defineres på 

niveau 3. Formålet med elementerne er, at alle poster skal placeres under et af elementerne. 

Årsregnskabet må kun indeholde poster, der lever op til elementernes definition. Således har elementerne 

en væsentlig betydning for årsregnskabets opbygning og nytteværdi for regnskabsbrugerne. 

                                                           
32 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 211. 
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Som tidligere berørt i opgaven tager begrebsrammen udgangspunkt i det formueorienterede 

regnskabsparadigme. Dette regnskabsparadigme er behandlet i et af de foregående afsnit. For nu er det 

dog vigtigt at pointere, at begrebsrammens definitioner kun vedrører balancen. Resultatopgørelsen er 

afledt af balancens begreber. Begrebsrammen indeholder definitioner af følgende elementer: aktiver, 

forpligtelser, egenkapital, indtægter, omkostninger og totalindkomst33. 

Et aktiv defineres som en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og 

hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden. 

En forpligtelse defineres som en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis indfrielse 

forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele. 

Egenkapitalen defineres som den forskelsværdi, der fremkommer, når man fra alle virksomhedens aktiver 

trækker alle dens forpligtelser. 

Indtægter defineres som en stigning i økonomiske fordele i den gældende regnskabsperiode – enten via 

tilgang eller værdistigning af aktiver eller påtagelse af en forpligtelse, der medvirker til en vækst i 

egenkapitalen. Indskud fra ejere er undladt. 

Omkostninger defineres som et fald i økonomiske fordele i den gældende regnskabsperiode – enten via 

afgang eller værdiforringelse af aktiver eller påtagelse af en forpligtelse, der medvirker til et fald i 

egenkapitalen. Udlodninger til ejere er undladt. 

Totalindkomst defineres som ændringen i en virksomheds egenkapital i den gældende regnskabsperiode, 

der skyldes begivenheder og forhold, som ikke vedrører transaktioner med ejerne. Totalindkomst 

omfatter alle ændringer uanset, om de er realiseret eller urealiseret. 

IASB’s begrebsramme indeholder også definitioner af andre elementer, der omfatter kapitalbegreber og 

kapitalvedligeholdelse. Disse behandles dog ikke yderligere i opgaven.  

                                                           
33 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 212. 
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6.1.4. Indregning og måling 

Det fjerde niveau i begrebsrammen vedrører indregning og måling, og det er således yderst relevant for 

denne opgaves problemstilling. Indregning og måling har en meget vigtig betydning for, hvordan 

regnskabet fremstår for regnskabsbruger. Endvidere vil der altid eksisterer en vis usikkerhed ved måling, 

og det er nødvendigt for virksomhederne i mange situationer at foretage regnskabsmæssige skøn. Disse 

forhold gør, at der er opstillet to indregningskriterier i begrebsrammen. For at begivenheder er kvalificeret 

til indregning, skal indregningskriterierne være opfyldt. 

 Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden. 

 Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi. 

I første indregningskriterie anvendes ordet sandsynligt, som kan give anledning til diskussion. Hvornår er 

det sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden? Dette relative 

begreb kan tolkes forskelligt, og dette er også tilfældet i praksis. Årsregnskabsloven definerer således ikke, 

hvad man skal forstå ved ordet sandsynligt, hvorimod IASB taler om, at sandsynligheden skal være højere 

end 50 procent. Forskellene i tolkningen af dette indregningskriterie tyder på, at mit tidligere udsagn 

omkring usikkerhed ved indregning og måling, herunder regnskabsmæssige skøn, er ganske relevant. 

Det andet indregningskriterie går på måling af posten. Første års indregning vil typisk ske til kostpris, men 

der findes dog undtagelser. Målingen må ikke være for subjektive eller arbitrære, da dette kan vildlede 

regnskabsbruger. Et eksempel herpå er værdien af internt oparbejdede varemærker eller 

udviklingsprojekter i et tidligt stadium. Det vurderes ej at være muligt at måle disse poster validt, hvorfor 

virksomheder ikke må indregne dem i årsregnskabet. 

6.1.4.1. Problemer ved dagsværdibaserede måleattributter 

I det formueorienterede paradigme måles økonomiske fænomener på baggrund af dagsværdibaserede 

måleattributter. Dagsværdi er defineret som det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles, eller en 

forpligtelse kan udlignes, ved transaktioner mellem hinanden uafhængige parter. Det 

bemærkelsesværdige ved måling til dagsværdi er, at det er en markedsbaseret måling – og altså ikke en 

virksomhedsspecifik måling. Dagsværdi kan opgøres ved en række forskellige måleattributter. Det er dog 

vigtigt, at den valgte måleattribut tilgodeser regnskabsbruger, hvilket jo er formålet med begrebsrammen. 

Virksomheden kan dog i udgangspunktet selv vælge den metode, som måler posten med højest validitet. 
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Nedenstående oversigt er en prioriteret rækkefølge af de fem måleattributter, hvor den første er tættest 

på den faktiske dagsværdi. 

 Salgsværdi 

 Nettorealisationsværdi 

 Kapitalværdi 

 Genanskaffelsesværdi 

 Historisk kostpris 

Salgsværdi er tættest på den faktiske dagsværdi, da salgsværdien for et aktiv er den pris, som aktivet kan 

sælges til på balancedagen eller prisen for, at virksomheden kan frigøre sig fra en given forpligtelse. Det 

giver mening, at denne måleattribut ligger sig tættest op af dagsværdi, da denne jo netop er defineret af 

salgsværdien. Historisk kostpris er den måleattribut, som afviger mest fra dagsværdien. Kostprisen er det 

beløb, som der er ydet som vederlag for et aktiv – uanset om det er anskaffet fra en ekstern part eller 

internt fremstillet i virksomheden. For en forpligtelse er kostprisen det beløb, som er modtaget som 

vederlag for forpligtelsen. Der eksisterer altså et relativt stort gab mellem dagsværdi og historisk kostpris, 

hvilket kan medvirke til, at indregnede poster i årsregnskabet ikke gengiver væsentlige informationer 

korrekt. Dette er i strid med begrebsrammens formål, som skal gennemsigtiggøre virksomhedernes 

finansielle rapportering for regnskabsbruger og øge nytteværdien af den finansielle rapportering.  

Historisk kostpris er alligevel den foretrukne målattribut blandt mange virksomheder. Dette hænger 

sammen med de fundamentale egenskaber i begrebsrammens niveau 2. Regnskabsaflægger er nødt til at 

tage stilling til validiteten, når man måler et aktiv eller en forpligtelse. Hvis det er muligt at måle aktivet 

eller forpligtelsen til den korrekte dagsværdi, vil dette selvsagt have den største nytteværdi for 

regnskabsbruger. Indregning til dagsværdi kan dog være meget komplekst, hvorfor der i visse tilfælde ikke 

kan opnås tilfredsstillende fejlfrihed, neutralitet og fuldstændighed. I sådanne tilfælde bliver man derfor 

nødt til at anvende en anden måleattribut. Historisk kostpris er det mindst komplicerede målegrundlag, 

hvorfor valget ofte falder herpå. Ulempen ved at anvende historisk kostpris er dog, at væsentlige 

informationer kan udelades årsregnskabet. For investorer – og for den sags skyld andre interessenter – 

kan dette være medvirkende til at danne et mindre korrekt beslutningsgrundlag end ellers. 
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6.1.4.2. Værdien af et brand 

Ud fra ovenstående teori er det interessant kort at diskutere værdien af et brand. Dette er ikke 

nødvendigvis i relation til mit undersøgelsesobjekt, Brøndby IF, men mere en generel diskussion af 

brandværdi i en given virksomhed. Et brand lever umiddelbart op til definitionen af et aktiv. Det kan 

diskuteres, hvorvidt et brand er en ressource, som virksomheden har kontrol over, men det må i hvert 

fald forventes, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden som følge af, at man har et 

stærkt brand. Lad os anvende Brøndby IF som eksempel. På landsplan er der en stor interesse for Brøndby 

IF, og dette afspejler sig blandt andet i antal tilskuere per kamp og TV-seere34. Der er mange 

samarbejdspartnere, som anvender fodboldklubbens kampe til netværksarrangementer, til at vise at man 

støtter en sportsgren og til at markedsføre sig i forhold til klubbens fans og interessenter. Dette må alt 

andet lige repræsentere en værdi for selskabet, og det ville således give god mening, hvis det var indregnet 

i selskabets årsregnskab. Dette er det dog imidlertid ikke. Dette skyldes, at posten ikke er kvalificeret til 

indregning, da det andet indregningskriterium ikke er opfyldt. Værdien af Brøndby IF’s brand kan ikke 

måles validt til kostpris eller anden værdi. Der er dermed tale om et usynligt aktiv, som ikke er en del af 

årsregnskabet. For regnskabsbruger er der dog ingen tvivl om, at klubbens brand har en værdi, og at den 

indgår som en del af beslutningsgrundlaget, når der skal træffes beslutninger om allokering af økonomiske 

ressourcer. Derfor kan IASB’s begrebsramme måske kritiseres en anelse i forhold til dette punkt, da 

indregning er begrænset til årsregnskabet. I årsregnskabsloven har man ændret fokus for indregning fra 

årsregnskaber til hele årsrapporten, altså omfattende ledelsesberetning og den supplerende beretning.  

Nedenstående figur 6.335 illustrerer netop denne problemstilling. Figuren viser de forskellige niveauer for 

indregning i årsrapporten. IASB’s indregning er begrænset til niveau 1, hvorimod ÅRL omfatter alle tre 

niveauer. 

  

                                                           
34 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 12. 
35 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side  
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Figur 6.3. 

 

6.1.5. Klassifikation og præsentation 

Det femte og sidste niveau i begrebsrammen vedrører klassifikation og præsentation. På dette niveau 

tages der stilling til, hvordan information, der er passeret de første fire niveauer i begrebsrammen, skal 

klassificeres og præsenteres i årsregnskabet. I begrebsrammen mangler man konkret stillingtagen til dette 

niveau, og som følge deraf henholder man sig til de konkrete retningslinjer, der fremgår af det tekniske 

regelsæt. Der er dog opsat to kriterier, som skal være opfyldt, ved enhver form for klassifikation36: 

 Kriterier eller egenskaber som danner grundlag for klassifikationen skal være relevante for 

regnskabsbrugere og afdække deres informationsbehov. I forhold til prognoseopgaven skal 

klassifikationen ske med henblik på det fremadrettede perspektiv og modsat for kontrolopgaven 

det bagudrettede perspektiv. 

 Transaktioner og begivenheder skal klassificeres på grundlag af de valgte kriterier eller 

egenskaber, så der dannes homogene klasser. 

Det er væsentligt at understrege, at der ved enhver form for aggregering af data mistes information. Er 

kravet dog ikke opfyldt, kan klassifikationerne være direkte vildledende, og dette er selvsagt i 

uoverensstemmelse med begrebsrammens formål. 

                                                           
36 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 219-220. 
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6.2. Udvikling af ny begrebsramme 

I dette afsnit vil jeg inddrage den seneste udvikling i forhold til udviklingen af en ny begrebsramme. Jeg vil 

foretage en sammenlignende analyse af de nye elementer i begrebsrammen i forhold til de allerede 

eksisterende elementer i den nuværende begrebsramme. 

IASB arbejder som organisation løbende på at udvikle og forbedre såvel begrebsrammen som IFRS-

regnskabsstandarderne. Organisationen har derfor en lang række igangværende udviklingsprojekter, som 

man følger med stor interesse i virksomhederne og som regnskabsbruger, da projekterne kan resultere i 

ændringer i måden, hvorpå virksomhederne skal udarbejde regnskaber – og dermed have en indflydelse 

på nytteværdien for regnskabsbruger. 

I 2002 blev konvergensprojektet, et samarbejde mellem IASB og FASB, igangsat med det formål at 

udarbejde ens standarder af høj kvalitet. I 2004 blev projektet udvidet til at omfatte udviklingen af en ny 

fælles begrebsramme, som skulle forhøje kvaliteten af den eksisterende begrebsramme samt øge den 

interne konsistens heri. Dette projekt er selvsagt en stor mundfuld, og det har derfor pågået siden 2002. 

Projektet er opdelt i otte faser, som fremgår nedenfor. Faserne har en naturlig sammenhæng med IASB’s 

begrebsrammes fem niveauer, og de indgår således som særskilte faser i projektet (fase A-E).  

Fase A: Objectives and qualitative characteristics Fase B: Elements and recognition 

Fase C: Measurement Fase D: Reporting entity 

Fase E: Presentation and disclosure Fase F: Purpose and status 

Fase G: Application to not-for-profit entities Fase H: Remaining issues 

 

I 2010 blev to af kapitlerne i den nye begrebsramme vedtaget og udsendt af IASB. De to kapitler var en 

del af fase A, og de vedrørte "The objective of general purpose financial reporting" (kapitel 1) og 

"Qualitative characteristics of useful financial information" (kapitel 3)37. Indholdet og hovedelementerne 

af disse kapitler behandles yderligere senere i afsnittet. De to kapitler er identiske med tilsvarende dele 

af FASB’s begrebsramme, da projektet, som tidligere nævnt, var et fælles projekt mellem IASB og FASB. 

Arbejdet med de øvrige faser af begrebsrammen har dog været sat i stå, indtil det i 2014 blev genoptaget 

af IASB. Færdiggørelsen af de resterende faser er derfor ikke længere et fælles projekt mellem de to 

                                                           
37 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/IASB%20udsender%20diskussionsoplae
g%20om%20ny%20begrebsramme%20for%20aarsregnskaber  

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/IASB%20udsender%20diskussionsoplaeg%20om%20ny%20begrebsramme%20for%20aarsregnskaber
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/IASB%20udsender%20diskussionsoplaeg%20om%20ny%20begrebsramme%20for%20aarsregnskaber
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organisationer. Den 28. maj 2015 udsendte IASB således et høringsudkast med forslag til en revideret 

begrebsramme, og det udsendte høringsudkast er derfor alene udsendt af IASB38. Formålet med 

forslagene i høringsudkastet er at forbedre den finansielle rapportering ved at fremlægge en opdateret 

begrebsramme, som er mere komplet og forståelig. Målgruppen er IASB selv, som kan anvende den 

opdaterede begrebsramme i forbindelse med udviklingen af IFRS-regnskabsstandarder, og andre 

regnskabsaflæggere og –brugere, som skal forstå og anvende standarderne. Høringsudkastet er mere 

komplet, da det indeholder elementer, som ikke afdækkes i tilstrækkelig og detaljeret grad i den 

nuværende begrebsramme. Dette omfatter blandt andet39: 

 Måling 

 Regnskabsmæssigt resultat (herunder brug af anden totalindkomst) 

 Præsentation og oplysninger 

 Ophør af indregning 

 Regnskabsaflæggende enhed 

Derudover bliver en række elementer i den eksisterende begrebsramme præciseret i høringsudkastet. Det 

omfatter blandt andet40: 

 Udvidelse af begrebsrammen til at omfatte oplysninger, der kan bruges til at gøre det nemmere 

at vurdere ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer. 

 Genindførsel af en udtrykkelig henvisning til forsigtighedsbegrebet. Det anføres, at forsigtighed 

er et vigtigt element for at opnå neutralitet, når ledelsen foretager vurderinger under usikre 

forhold. 

 Præcisering af, at en stor grad af målingsusikkerhed kan gøre regnskabsmæssige oplysninger 

mindre relevante. 

 Præcisering af, at vigtige beslutninger omkring eksempelvis indregning og måling er drevet af en 

overvejelse omkring arten af de deraf følgende oplysninger om både det regnskabsmæssige 

resultat og den finansielle stilling. 

                                                           
38 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/Ny%20begrebsramme%20for%20regns
kaber%20er%20sendt%20i%20offentlig  
39 Regnskabshåndbogen 2016, PwC, side 90. 
40 Regnskabshåndbogen 2016, PwC, side 90. 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/IASB/Ny%20begrebsramme%20for%20regnskaber%20er%20sendt%20i%20offentlig
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 Klarere definitioner af aktiver og forpligtelser og mere omfattende vejledning til at understøtte 

disse definitioner. 

Endvidere sker der i høringsudkastet en opdatering af de dele af den gældende begrebsramme, der er 

utidssvarende. Høringsudkastet omfatter også de to førnævnte kapitler, som blev vedtaget og udgivet i 

2010. De to kapitler er anvendt igen med meget få ændringer i forhold til 2010 versionen. 

I høringsudkastet fastlægges det, at det generelle formål med finansiel rapportering er at tilvejebringe 

finansiel information vedrørende den rapporterende enhed, som regnskabsbruger kan bruge som input 

ved beslutningstagen omkring ressourceallokering. Formålet med den finansielle rapportering er altså 

uændret i forhold til den nuværende begrebsramme. Dog lægger den nye begrebsramme op til et 

fundamentalt skifte, da man nu forsøger at anlægge et kapitalstillerperspektiv.  Det er således ikke 

længere kun nuværende og potentielle investorer, som er den primære målgruppe for den finansielle 

rapportering. Långivere og andre kreditorer inddrages i målgruppen for den finansielle rapportering, og 

årsrapporter skal således fremover understøtte alle kapitalstilleres informationsbehov41. 

I den nye begrebsramme fastslås det således, at kapitalstillere løbende træffer beslutninger om, hvordan 

der skal stilles kapital til rådighed for virksomhederne, og hvordan investeringer bedst muligt beskyttes 

og optimeres. Til disse beslutninger har kapitalstillere brug for at kunne vurdere virksomhedens evne til 

at generere positive pengestrømme og ledelsens evne til at beskytte og optimere de foretagne 

investeringer. Der lægges særligt vægt på måling af virksomhedens finansielle ydeevne, der reflekteres 

ved pengestrømsopgørelser for en forudgående periode, der kan danne grundlag for regnskabsbrugers 

fremadrettede prognoser. Regnskabsbruger skal især bruge informationer til at vurdere i hvor høj grad, 

virksomhedens ledelse har levet op til sit ansvar og forvaltet virksomhedens ressourcer på en passende 

måde. 

I forhold til den nuværende begrebsramme er der altså et langt større fokus på ledelsens forvaltning af 

virksomhedens ressourcer, som kan måles igennem bagudrettede pengestrømsopgørelser. Dette er 

egentlig i modstrid med det formueorienterede regnskabsparadigme, som jo er fremadrettet. Den nye 

begrebsramme tager dog stadig udgangspunkt i det formueorienterede regnskabsparadigme, og dette 

fremgår også tydeligt af høringsudkastet.  

                                                           
41 IASB, Exposure Draft (ED/2015/3), Conceptual Framework for Financial Reporting, May 2015, Chapter 1 & 2 
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En anden væsentlig forskel, som fremgår af oplægget til den nye begrebsramme, er, at fokus på 

forsigtighedsbegrebet genindføres. Forsigtighed er et vigtigt element for at opnå neutralitet, når ledelsen 

foretager vurderinger under usikre forhold. Forsigtighedsbegrebet er tilknyttet det 

præstationsorienterede paradigme og historisk kostpris, men det finder også sit indpas under det 

formueorienterede paradigme og dagsværdi. Det må antages, at det øgede fokus på forsigtighed er en 

naturlig følge af, at der i nyere tid har været en finansiel krise, som havde stor betydning for 

kapitalmarkederne på globalt plan samt, at manglende forsigtighed kan føre til målingsusikkerhed. 

Målingsusikkerhed kan gøre regnskabsmæssige oplysninger mindre relevante, og da et af de vigtigste 

formål med begrebsrammen er at øge nytteværdien for regnskabsbruger, er det naturligvis vigtigt, at 

målingsusikkerhed elimineres i størst muligt omfang. Netop begrebsrammens formål er et af opgavens 

delspørgsmål, som er forsøgt besvaret i indeværende afsnit. I nedenstående delkonklusion sammenfattes 

gennemgangen af begrebsrammens fem niveauer samt udviklingen af den nye begrebsramme. 
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6.3. Delkonklusion 

I det indeværende afsnit har jeg forholdt mig til IASB’s begrebsramme. Formålet med gennemgangen har 

været at skabe et teoretisk grundlag for den senere analyse og diskussion af begrebsrammens forankring 

i årsrapporten for Brøndby IF for 2015. I forbindelse hermed har jeg gennemgået de bagvedliggende 

overvejelser og de medvirkende faktorer til udviklingen af begrebsrammen samt de fem niveauer, som 

begrebsrammen består af. Efterfølgende er udviklingen af den nye begrebsramme inddraget i 

besvarelsen, og der er foretaget en sammenlignende analyse i forhold til den eksisterende 

begrebsramme. Gennemgangen og den efterfølgende analyse søger at besvare det andet af opgavens fire 

undersøgelsesspørgsmål. 

IASB’s begrebsramme fungerer som en underliggende referenceramme ved udarbejdelse og aflæggelse 

af årsrapporter aflagt efter IFRS-standarderne. Begrebsrammen definerer regnskabsbrugerne og deres 

informationsbehov, målsætningen med årsrapporten, grundlæggende forudsætninger for 

virksomhedernes finansielle rapportering, de kvalitative egenskaber, som har en altovervejende 

betydning for nytteværdien af informationen i virksomhedernes årsrapport, indregning og måling af de 

elementer, som årsrapporten består af, og klassifikation og præsentation. 

Den ”gamle” begrebsramme tager udgangspunkt i investorernes informationsbehov, og tillægger denne 

gruppe af interessenter størst betydning. Den ”nye” begrebsramme forsøger at ændre dette perspektiv, 

og den lægger således op til, at virksomhedernes finansielle rapportering skal tilgodese en bredere kreds 

af interessenters informationsbehov. Der anlægges således et kapitalstillerperspektiv, der inddrager, 

foruden nuværende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer.  

I opgavens første delkonklusion blev det slået fast, at denne type af interessenter er tættere knyttet til 

virksomhedens pengestrømme og betalingsevne. Dette fundamentale skifte i begrebsrammens niveau 1 

har en betydning for virksomhedernes finansielle rapportering, der nu skal indeholde informationer, som 

kan understøtte kapitalstilleres analyse af pengestrømme og betalingsevne. Selvom såvel den nye som 

den gamle begrebsramme tager udgangspunkt i det formueorienterede regnskabsparadigme og den 

fremadrettede dagsværdimodel, vil ændringen på niveau 1 alt andet lige betyde, at elementer fra det 

præstationsorienterede regnskabsparadigme og den bagudrettede model, historisk kostpris, inddrages. 

Den nye begrebsramme præciserer, at virksomhedernes finansielle rapportering skal være medvirkende 

til at frembringe informationer omkring ledelsens forvaltning af en virksomhedens ressourcer og forholdet 
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mellem forsigtighed og neutrale finansielle oplysninger. Herudover genindføres en udtrykkelig henvisning 

til forsigtighedsprincippet, og det fastslås, at forsigtighed er vigtig for at opnå neutralitet. Disse 

præciseringer er ikke fundamentale ændringer af den gamle begrebsramme, der også indeholdte disse 

elementer. De skal blot sikre, at virksomhedernes finansielle rapportering i tilstrækkelig grad lever op til 

begrebsrammens formål: at øge sammenlignelighed og konsistens i årsrapporterne samt øge 

gennemsigtigheden for regnskabsbruger og dermed nytteværdien som helhed. 

I forhold til opgavens hovedproblemstilling og senere analyse af Brøndby IF er det særligt interessant at 

bemærke, at den nye begrebsramme har et større fokus på forsigtighedsprincippet. Dette forhold 

behandles yderligere i forbindelse med analysen af den regnskabsmæssige behandling af fodboldspillere. 

Den sammenlignende analyse viser, at den nye begrebsramme er mere komplet end den eksisterende 

begrebsramme. Den behandler en række områder, som ikke er afdækket i tilstrækkelig og detaljeret grad. 

Formålet med begrebsrammen er uændret, og det kan således konkluderes, at et af hovedformålene med 

begrebsrammen er at øge nytteværdien af virksomhedernes finansielle rapportering. Dette hænger i høj 

grad sammen med opgavens centrale problemformulering. En børsnoteret virksomhed som Brøndby IF 

skal afdække interessenternes informationsbehov i en tilfredsstillende grad. Hvor godt det lykkes 

undersøges yderligere i næste afsnit, hvor begrebsrammens forankring i Brøndby IF’s finansielle 

rapportering analyseres.  
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7. Begrebsrammens forankring i Brøndby IF 

Dette afsnit har til formål at analysere begrebsrammens forankring i årsrapporten for 2015 for Brøndby 

IF. Analysen i afsnittet bygger på det teoretiske grundlag, som er opbygget og diskuteret i de foregående 

afsnit. I analysen vil den væsentligste del af opgavens hovedproblemstilling forsøges besvaret. På hver 

enkelt niveau i begrebsrammen er der udvalgt elementer fra Brøndby IF’s finansielle rapportering, som 

der foretages en analyse af med udgangspunkt i selskabets nuværende og potentielle investorer. 

Derudover vil særligt udvalgte regnskabsposter analyseres på baggrund af begrebsrammen.  

7.1. Niveau 1 – CSR 

Niveau 1 omhandler, som tidligere nævnt, brugerne og deres informationsbehov. I årsrapporten for 

Brøndby IF for 2015 er der ingen tvivl om, at det er de nuværende og potentielle investorer, der har det 

primære fokus. Årsrapporten indledes således med bestyrelsens beretning, som er tilrettelagt 

aktionærerne i selskabet under overskriften ”Kære aktionærer i Brøndbyernes IF Fodbold A/S”42. Man kan 

yderligere finde en række andre eksempler i årsrapporten på, at den er udarbejdet med investorerne i 

fokus. I ledelsesberetningen er der et afsnit omkring forventninger til fremtiden, som skal forsøge at 

understøtte investorernes økonomiske beslutningsgrundlag. Side 18-19 udgør et særskilt afsnit i 

årsrapporten, hvor der redegøres for aktionærinformation, herunder aktie- og udbyttenøgletal og 

aktionærsammensætningen per 31. december 2015. Denne information er formentlig ikke relevant for 

mange andre interessenter end netop de nuværende og potentielle investorer i selskabet. 

De nuværende og potentielle investorer er dog ikke de eneste, som selskabets finansielle rapportering 

henvender sig til. Som bekendt er disse jo kun én blandt flere interessentgrupper, som Brøndby IF er 

ansvarlige overfor. Selskabet er også ansvarlige overfor sekundære interessegrupper i samfundet. På 

internationalt plan er fokus på Corporate Social Responsibility (herefter CSR) blevet større og større de 

senere år. Ved virksomhedernes samfundsansvar, CSR, forstås: ”at virksomheder frivilligt integrerer 

hensyn til blandt andet sociale forhold, miljø- og klima samt bekæmpelse af korruption i deres 

forretningsstrategi og forretningsaktiviteter”43. Der arbejdes i flere større organisationer, blandt andet i 

FN-regi, på at udarbejde egentlige guidelines for internationale koncerners samfundsansvar, herunder 

                                                           
42 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 5. 
43 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 377. 
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hvordan virksomheder bør informere om deres samfundsansvar i den finansielle rapportering44. I 

Danmark har denne udvikling resulteret i, at der fra og med 1. januar 2009 er indført et krav i ÅRL §99a, 

der betyder, at større virksomheders finansielle rapportering skal indeholde en redegørelse for, hvordan 

man opfylder samfundsansvaret. 

7.1.1. Lokalsamfundet 

CSR er et særdeles væsentligt aspekt for fodboldklubber, der ønsker at henvende sig til lokalsamfundet. 

Dette skyldes det indbyrdes afhængighedsforhold, der eksisterer mellem fodboldklub og lokalsamfund. 

Netop dette forhold bekræfter administrerende direktør i Brøndby IF, Jesper Jørgensen, i et interview i 

2015 i forbindelse med relanceringen af Brøndby Cares, som omfatter selskabets samlede CSR-indsats45: 

”Brøndby IF ønsker at give noget tilbage til sine fans i hele landet, til det lokalområde, som klubben 

udspringer fra, og til samfundet generelt. Som fodboldklub lever vi af og med samfundet omkring os, og 

derfor finder vi det helt naturligt at give noget den anden vej via en styrket CSR-indsats.”. 

I Brøndby IF har man ikke, modsat eksempelvis PARKEN Sport & Entertainment, spredt sine 

forretningsaktiviteter ud på flere forskellige brancher. Dette betyder, at man er meget afhængig af 

indtægter der genereres fra kerneforretningen. For at have en velfungerende kerneforretning er man som 

fodboldklub nødt til at have et lokalsamfund, der støtter op om sin virksomhed. Dette være sig i form af 

tilskuere, der genererer entreindtægter, samarbejdspartnere, der kan udmunde sig i sponsorater, og 

investorer, der kan udmunde sig i eksempelvis kapitalindsprøjtninger, når virksomheden oplever et behov 

herfor. Det har således været en interessant iagttagelse, at mange investorer igennem årene netop har 

investeret i Brøndby IF på baggrund af et tilknytningsforhold til klubben, der er opstået igennem 

lokalsamfundet. Som eksempel kan nævnes tidligere bestyrelsesformænd og storinvestorer Aldo Petersen 

og Jan Bech Andersen. Det er ingen hemmelighed, at danske fodboldklubber som virksomhed og 

investeringsobjekt ikke altid udelukkende har en erhvervsmæssig og profitorienteret karakter. Der vil ofte 

være følelser indblandet, et tæt bånd til klubben og hobbyinteresser, der også er medvirkende til at knytte 

investorer til fodboldklubber. 

  

                                                           
44 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 202. 
45 http://csr.dk/br%C3%B8ndby-if-skyder-ny-csr-indsats-i-gang  

http://csr.dk/br%C3%B8ndby-if-skyder-ny-csr-indsats-i-gang
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7.1.2. CSR i internationalt perspektiv 

Inden jeg går i dybden med Brøndby IF kunne det være interessant at undersøge, hvordan danske 

fodboldklubber klarer sig generelt på CSR-området i forhold til internationale fodboldklubber. At 

undersøge dette fænomen er interessant, da det kan være medvirkende til at danne et indtryk af danske 

fodboldklubbers CSR-indsats, der kan bruges i den videre analyse af Brøndby IF. 

Det schweiziske analysebureau Responsiball udarbejder årligt en undersøgelse af CSR-indsatsen i de 

europæiske fodboldklubber46. Den seneste undersøgelse er udgivet i september 2015, og det er den femte 

rangering, som Responsiball udgiver. Undersøgelsen indeholder en rangliste af de 19 medvirkende lande, 

som måles på tre parametre i forhold til CSR: virksomhedens sociale ansvar, samfundsansvar og 

miljøansvar. Undersøgelsen bygger på fodboldklubbernes kommunikation af CSR-aktiviteter på deres 

hjemmesider og i deres generelle kommunikation til omverdenen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 

anerkendte skabeloner for måling af CSR, som er udarbejdet af Global Reporting Initiative (GRI) og UN 

Global Compact (UNGC). UNGC blev introduceret i 1999 af FN, og fungerer som et sæt retningslinjer for 

virksomheders brug af samfundsansvar. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke lovgivningsmæssige 

krav om, at virksomheder skal følge retningslinjerne, men de kan dog vælge at formelt tilslutte sig dem47. 

GRI er et FN-initiativ, hvor en række aktører samarbejder om at udarbejde globale retningslinjer for 

rapportering om bæredygtighed48. I forbindelse med rangeringen indhentes der feedback fra 

analysebureauets samarbejdspartnere, og der foretages en offentlig rundspørge. Der henvises til bilag 5 

og 6 for et overblik over undersøgelsens resultater. 

I 2012 indtog Danmark en 11. plads ud af de 16 europæiske ligaer, som var en del af analysen det 

pågældende år. Den lave placering dengang skyldtes, at CSR var et relativt nyt fænomen i relation til sport 

og fodbold. Således mente forsker i sportsøkonomi og sportsbranding, Kenneth Cortsen, at de 

professionelle danske klubber, på trods af den lave rangering, løftede et stort socialt ansvar, hvor sundhed 

og integration var en integreret del af forretningsaktiviteterne i klubberne. Det klubberne manglede var 

at anvende CSR som et strategisk værktøj og kommunikere aktiviteterne ud til klubbernes interessenter49. 

                                                           
46 Responsiball, Ranking 2015, The Fifth Annual Social Responsibility Ranking of Football Leagues in Europe, 
September 2015. 
47 https://www.unglobalcompact.org/  
48 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx  
49 http://csr.dk/danske-fodboldklubber-dumper-i-csr  

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://csr.dk/danske-fodboldklubber-dumper-i-csr
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I den seneste analyse indtager Danmark en 2. plads ud af de i alt 19 ligaer, som indgår i undersøgelsen. 

Dette hænger sammen med, at man dels i højere grad indarbejder CSR som en del af måden at drive 

forretning på, og dels er bedre til at kommunikere virksomhedens CSR-aktiviteter som en del af 

rapporteringen i årsrapporten og på virksomhedernes hjemmeside. Der er altså sket meget på tre år for 

de professionelle danske klubber, som kun er overgået af Holland i 2015.  

I rapporten, hvor resultaterne af den schweiziske analyse fremgår, interviewes Ezra de Korte, en person 

fra Holland med stor involvering i social og bæredygtig udvikling i blandt andet sportsorganisationer. Han 

udtaler, at50: 

”… As such, many football clubs were able to form partnerships with corporate organizations. These 

organizations in, for example, the health insurance, energy and mobility sectors were starting to see the 

social potential and power of football clubs to create shared social value through cooperation. This has 

since become more interesting on the commercial side due to the ‘social partnerships’ between football 

clubs and corporate organization.”. 

Han mener altså, at den seneste udvikling, der har medvirket til stor succes, inden for CSR-indsatsen i de 

hollandske klubber skyldes, at der etableres sociale samarbejder mellem fodboldklubber og andre 

organisationer i lokalområdet, hvor man hjælper hinanden med at skabe værdi for sig selv og for 

samfundet. Netop denne udvikling afspejles også i Brøndby Cares, som bygger på det grundlæggende 

princip ”care2care”, hvor der etableres samarbejder på kryds og tværs af virksomheder, organisationer 

og mennesker51. Målet er således ikke blot at støtte organisationerne med økonomiske bidrag, men at 

organisationerne kommer til at samarbejde i en større helhed. På denne måde målrettes Brøndby IF’s 

CSR-indsats specifikt lokalsamfundet, og CSR integreres som en del af virksomhedens 

forretningsaktiviteter. I 2015 omfatter samarbejdet i Brøndby Cares således organisationer som 

Julemærkefonden, MOT, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Danmarks Indsamlingen. 

  

                                                           
50 Responsiball, Ranking 2015, The Fifth Annual Social Responsibility Ranking of Football Leagues in Europe, 
September 2015, side 3. 
51 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 27. 
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7.1.3. Lovgivning og krav til årsrapporten 

I begyndelsen af afsnittet er det nævnt, at der fra og med 1. januar 2009 er indført et krav i ÅRL §99a, der 

betyder, at større virksomheders finansielle rapportering skal indeholde en redegørelse for, hvordan man 

opfylder samfundsansvaret. I forlængelse heraf er der også indført et krav om, at større virksomheder skal 

tage stilling til ligestilling mellem kønnene. Dette krav fremgår af ÅRL §99b. 

På side 27 i årsrapporten for Brøndby IF for 2015 fremgår selskabets lovpligtige redegørelse for 

samfundsansvar. Der henvises til bilag 4 herfor. I årsregnskabsloven fremgår det, at redegørelsen skal 

gives i tilknytning til ledelsesberetningen (eller som en supplerende beretning eller på selskabets 

hjemmeside, hvortil der henvises). Herudover er der et krav om, hvad redegørelsen skal omhandle. 

Kravene hertil fremgår nedenfor: 

• Det, virksomheden vil (politikker, standarder, retningslinjer, principper) 

• Det, virksomheden gør (hvordan omsættes politik til handling, systemer, procedurer) 

• Det, virksomheden får ud af det (resultater, forventninger) 

Det oplyses i redegørelsen, at der ikke foreligger en egentlig formel politik for samfundsansvar, men som 

organisation arbejder man målrettet inden for en række områder med samfundsansvar. Under afsnittet 

”Mangfoldighed” oplyser ledelsen i Brøndby IF regnskabslæser omkring virksomhedens arbejde med at 

skabe en bedre balance mellem kønnene i en branche, der verden over generelt er domineret af mænd. 

Det er således klubbens forventning, at der senest i 2017 indvælges mindst én kvinde i selskabets 

bestyrelse, der på nuværende tidspunkt består udelukkende af mænd. Endvidere indeholder 

redegørelsen en beskrivelse af den kontinuerlige udvikling af kvindefodbold, herunder Brøndby IF’s eget 

kvindehold. 

Det kan dermed konstateres, at selskabets årsrapport lever op til kravene i årsregnskabslovens § 99a og 

§99b. Ved at inddrage ikke-finansielle informationer i årsrapporten tilfredsstiller selskabet en bredere 

skare af interessentgrupper og lever op til den gældende lovgivning på området. Netop selskabets 

interessentgrupper er interessante i forhold til CSR-rapporteringen. Hvilke informationsbehov har 

selskabets nuværende og potentielle investorer, og hvordan lever Brøndby IF’s rapportering op til disse 

behov? Disse spørgsmål forsøges besvaret i næste delafsnit, hvor jeg ser nærmere på investorerne og 

deres informationsbehov i forbindelse med CSR-rapporteringen i Brøndby IF. 
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7.1.4. Investorer og CSR-information 

CSR-information defineres som ikke-finansiel information i en virksomheds årsrapport. Der skelnes 

mellem de to begreber årsrapport og årsregnskab. En virksomheds årsrapport er opdelt i tre niveauer, 

som nævnt tidligere i opgaven. På det første niveau er finansielle data i årsregnskabet. IASB’s indregning 

er begrænset udelukkende til årsregnskabet. På andet niveau går man fra årsregnskabet til årsrapporten, 

og på dette niveau inddrages finansielle og ikke-finansielle data i ledelsesberetningen. På det tredje niveau 

inddrages finansielle og ikke-finansielle data i den supplerende beretning. Virksomheders CSR-

rapportering skal, som bekendt, fremgå i tilknytning til ledelsesberetningen, som er tilfældet i 

årsrapporten for Brøndby IF, eller som en supplerende beretning. Dermed indgår CSR-information altså 

på det andet og tredje niveau og omfattes derfor ikke direkte af IASB’s begrebsramme. Da opgavens 

problemstilling tager udgangspunkt heri, kan man spørge sig selv, hvorfor det er relevant at behandle CSR-

området. Dette hænger sammen med, at investorernes forventninger til virksomhedernes CSR-

rapportering stiger år for år, og netop investorerne er jo den væsentligste interessent på det første niveau 

i begrebsrammen. Derudover er det, som beskrevet under afsnittet omkring lokalsamfundet, yderst 

relevant og væsentligt for Brøndby IF som fodboldklub. 

Nutidens investorer har omfattende informationsbehov, og undersøgelser viser, at investorer i stigende 

grad inddrager ikke-finansielle informationer i deres økonomiske beslutningsgrundlag. En rapport fra 

oktober 2015 fra en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder, Ernst & Young, konstaterer, 

at institutionelle investorer tillægger ikke-finansiel information stadigt større betydning5253. Rapporten, 

Tomorrow’s Investment Rules 2.0, udgives for andet år i træk. Rapporten indeholder en global 

undersøgelse af 200 institutionelle investorers holdning til ikke-finansiel information, herunder 

virksomheders samfunds-, miljø- og sociale ansvar. I den følgende analyse af rapportens undersøgelser og 

resultater antages det, at den samme udvikling gør sig gældende for private investorer, hvis 

informationsbehov alt andet lige må være relativt harmoniske med institutionelle investorer.  Private 

investorer har den største relevans for Brøndby IF, da dette er den primære type af investorer, som har 

investeret i selskabet (se afsnittet vedrørende virksomhedspræsentation herfor). 

                                                           
52 http://csr.dk/investorer-vil-faktisk-gerne-have-csr-information  
53 http://www.ey.com/GL/en/Newsroom/News-releases/news-ey-institutional-investor-attitudes-shifting-as-
environmental-and-social-risks-impact-investment-decisions  
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Rapporten fastlår, at investorerne ser en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes værdi og deres 

miljø- og socialperformance. I bilag 7 vedhæftet opgaven er en grafisk oversigt over rapportens 

væsentligste resultater. Et flertal af de adspurgte investorer (64 %) mener, at virksomheder generelt ikke 

offentliggør nok information om de tre førnævnte ansvar. Informationen i CSR-rapporteringerne er ikke 

målrettet investorernes behov, da rapporteringen ofte er styret af et kunde- og lovgiverperspektiv. 

Investorerne vil gerne have mere fokus på, hvordan risici og CSR-indsatsen påvirker virksomhedens værdi. 

Herudover bekræfter 59 % af de adspurgte i undersøgelsen, at virksomhedernes CSR-indsats anvendes og 

vurderes i investeringsbeslutninger. 

I forhold til CSR-rapporteringen i Brøndby IF er det interessant at se, hvorvidt Brøndby IF afdækker 

investorernes informationsbehov i forhold til undersøgelsens resultater. I årsrapporten er risikofaktorerne 

beskrevet på side 26. Denne information er en del af den ikke-finansielle rapportering, og den er væsentlig 

for investorerne i forbindelse med analysen af fremtidige pengestrømme og virksomhedens 

indtjeningsevne. Kommunikationen af selskabets driftsrisici er kort og præcis, og det er min vurdering, at 

denne er målrettet investorerne, og afdækker deres informationsbehov tilstrækkeligt. Kommunikationen 

af virksomhedens samfundsansvar kan der derimod stilles spørgsmålstegn ved i forhold til undersøgelsen 

fra EY. Sammenhængen mellem klubbens CSR-aktiviteter, og hvordan disse påvirker virksomhedens værdi 

fremgår ikke. Redegørelsen er relativt kort, og hvis den skal indgå som en del af den økonomiske 

beslutningstagen hos investorerne, er der behov for yderligere relevante informationer. Hvilken 

værdiskabelse har samarbejdet med organisationerne, og hvordan forankres dette i 

forretningsaktiviteterne i Brøndby IF? Hvordan er sammenhængen mellem de strategiske mål og Brøndby 

Cares? Hvad gør man for at minimere energiforbruget på stadion, brugen af vand og hvad, der ellers skal 

til for at holde banen i stand? Hvilke fremtidsperspektiver er der generelt i virksomhedens aktiviteter 

inden for samfundsansvar? Hvordan sikre ledelsen sig, at Brøndby IF vælger de rigtige CSR-initiativer? En 

mere omfattende redegørelse indeholdende eksempelvis elementer af disse spørgsmål kunne medvirke 

til, at Brøndby IF i højere grad afdækker investorernes ikke-finansielle informationsbehov. 
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7.2. Niveau 2 – Det retvisende billede 

Niveau 2 omhandler den finansielle rapporterings kvalitative egenskaber. Det kan være svært at 

analysere, hvorvidt de kvalitative egenskaber er implementeret i årsrapporten for Brøndby IF for 2015, da 

egenskaberne i høj grad er subjektive og relative. I dette afsnit vil jeg dog forsøge at tage udgangspunkt i 

praktiske elementer i årsrapporten for på den måde at analysere, hvorvidt de kvalitative egenskaber er 

forankret i selskabets finansielle rapportering. Udgangspunktet er selvsagt, at informationen skal have 

den højest mulige nytteværdi for regnskabsbruger. Dette er jo et af formålene med IASB’s begrebsramme, 

som min analyse i foregående afsnit netop kom frem til. 

Da Brøndby IF er et børsnoteret selskab, offentliggøres årsrapporten ved en selskabsmeddelelse. I denne 

selskabsmeddelelse præsenterer ledelsen modtageren for de væsentligste hovedtal i årsrapporten54. 

Dette vidner om, at ledelsen i Brøndby IF forsøger at præsentere regnskabsbruger for relevant 

information fra begyndelsen af den finansielle rapportering. Informationen er dog ikke tilstrækkeligt 

omfattende til at gøre en forskel for regnskabsbrugernes beslutninger vedrørende ressourceallokering, og 

det er derfor nødvendigt at fordybe sig yderligere i årsrapporten. 

Som tidligere berørt i opgavens besvarelse skal selskabers finansielle rapportering ifølge IAS 1 give en ”fair 

presentation”. Dette begreb er tillagt samme vægt som EU’s ”true and fair view”, altså generalklausulen 

”det retvisende billede”. I ÅRL § 11 kræves det, at årsregnskabet skal give et retvisende billede, og at 

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

omhandler. 

I forhold til opgavens problemformulering kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt Brøndby 

IF’s finansielle rapportering lever op til dette krav. I ledelsespåtegningen55 i årsrapporten for 2015 skriver 

selskabets ledelse under på, at årsregnskabet, efter deres opfattelse, giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2015. Ydermere skriver ledelsen under 

på, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter 

og økonomiske forhold m.v. Hvordan kan man som regnskabsbruger dog vurdere, hvorvidt ledelsens 

opfattelse af det retvisende billede og den retvisende redegørelse er korrekt? 

                                                           
54 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, selskabsmeddelelse nr. 02/2016 
55 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 30. 
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I forbindelse med indregningen af en række begivenheder og poster er der forbundet væsentlige 

regnskabsmæssige skøn, og som investor er det derfor nødvendigt at verificere ledelsens udsagn i 

ledelsespåtegningen. Én af mulighederne som regnskabsbruger er derfor at se nærmere på den 

uafhængige revisors erklæringer56, som blandt andet er med til at sikre årsrapportens validitet. Revisors 

konklusion er, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med IFRS. Det kan således 

konkluderes, at Brøndby IF’s finansielle rapportering lever op til generalklausulens krav, og at de 

kvalitative egenskaber efterleves fyldestgørende. 

7.3. Niveau 3 – Pengestrømsopgørelse 

Niveau 3 omhandler definition af de byggeklodser, som årsregnskabet er sammensat af – også kaldet for 

elementer. Alle regnskabsposter, der overholder definitionerne, kan medtages i regnskabet, og de skal 

placeres under et af elementerne. Det er klart, at definitionerne har en væsentlig betydning for 

årsregnskabets opbygning og nytteværdi for regnskabsbrugerne.  

Årsregnskabet for Brøndby IF er udarbejdet med udgangspunkt i definitionen af elementerne, der er et 

grundlæggende fundament i regnskabsaflæggelsen. Indeholder årsregnskabet regnskabsposter, som ikke 

overholder definitionerne, vil det selvsagt skabe et misvisende billede og forringe nytteværdien væsentligt 

for regnskabsbrugerne. I årsrapporten for Brøndby IF bekræfter ledelsen, at årsrapporten er udarbejdet i 

overensstemmelse med IFRS-standarderne og dermed de underliggende definitioner af elementerne. 

Endvidere afgiver den uafhængige revisor en konklusion uden forbehold med en høj grad af sikkerhed. 

Det må således antages, at indregnede regnskabsposter overholder definitionerne på begrebsrammens 

niveau 3. 

I årsrapporten indgår der elementer, som ikke fremgår af begrebsrammen – nemlig i virksomhedens 

pengestrømsopgørelse. Elementerne i pengestrømsopgørelsen er fastlagt i årsregnskabslovens §86 og 

standarderne IAS 7 og RV 11. Pengestrømsopgørelsen er et udtryk for den faktiske ændring i 

virksomhedens likviditet i regnskabsåret. Den anvendes af regnskabsbruger til at vurdere virksomhedens 

evne til at generere likviditet. Opgørelsen er således med til at styrke særligt långivere og kreditorers 

prognosegrundlag. I 2015 udgjorde Brøndby IF’s pengestrømme fra driftsaktiviteterne -21,4 millioner 

kroner. For långivere og kreditorer er denne information yderst relevant, da selskabet dermed mister 

likviditet og betalingsevnen forringes. Hvis selskabet ikke har reserver at tære på, er det nødvendigt med 
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kapitalindsprøjtninger og som kapitalstiller, er det vigtigt at være opmærksom herpå. I 2015 har Brøndby 

IF således lånt 14 millioner kroner af storaktionær Jan Bech Andersen57.  

I forhold til opgavens problemformulering kan det altså slås fast, at det er væsentligt for nytteværdien af 

et regnskab, at årsregnskabet kun indeholder regnskabsposter, der overholder definitionerne i 

begrebsrammen. Det er en grundlæggende forudsætning for, at virksomhedernes rapportering kan 

anvendes i regnskabsbrugernes prognosegrundlag. Yderligere elementer såsom pengestrømsopgørelsen, 

ledelsesberetningen og en eventuel supplerende beretning (behandlet i tidligere afsnit), som ikke er 

fastlagt i begrebsrammen, kan øge nytteværdien af en årsrapport. Brøndby IF’s finansielle rapportering 

lever op til begrebsrammens niveau 3 fyldestgørende. 

7.4. Niveau 4 – Kontraktrettigheder 

Niveau 4 omhandler indregning og måling, og netop dette niveau har en stor tilknytning til opgavens 

problemfelt, da det er på dette niveau, kriterierne for indregning defineres – altså hvilke regnskabsposter 

virksomheden skal medtage i regnskabet. Dette er et væsentligt aspekt for regnskabsbruger.  

I de følgende delafsnit vil jeg analysere Brøndby IF’s regnskabsmæssige behandling af fodboldspillere. 

Denne regnskabspost er særligt interessant grundet kompleksiteten og usikkerheden ved indregning og 

måling af regnskabsposten. Analysen vil også inddrage andre danske fodboldklubber, da det er interessant 

at undersøge, hvorvidt danske fodboldklubbers regnskabsmæssige behandling af fodboldspillere 

differentiere sig fra hinanden – eller om der er konsistens klubberne imellem. 

7.4.1. Indregning og måling af kontraktrettigheder 

Indregning og måling af kontraktrettigheder er en af de mere interessante regnskabsposter i 

årsregnskabet for Brøndby IF. Dette er der flere årsager til. Først og fremmest udgør regnskabsposten en 

væsentlig del af selskabets aktiver. I 2015 udgjorde kontraktrettigheder således 33.660 t.kr. (se 

nedenstående figur 7.1.) ud af en samlet aktivmasse på 184.708 t.kr svarende til cirka 18 %. Derudover er 

regnskabsposten tæt knyttet med selskabets pengestrømme, da resultatet af årets transferaktiviteter har 

en direkte sammenhæng med målingen af kontraktrettighederne. Der henvises til bilag 1, 2 og 3 for et 

uddrag af årsrapporten for Brøndby IF for 2015 indeholdende et overblik over hoved- og nøgletal, 

totalindkomst og balance per 31. december 2015. 
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Som det er nævnt i delafsnittets indledning er der forbundet en høj grad af kompleksitet og usikkerhed 

ved indregning og måling af kontraktrettigheder. I medierne, og fodboldverdenen generelt, læser man 

ofte om handel med fodboldspillere, som bliver købt og solgt til store transfersummer. Det er derfor 

interessant at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem salgsværdien af kontraktrettighederne 

og de indregnede værdier i årsrapporten. Denne sammenhæng er særligt interessant at undersøge, da 

opgaven tager udgangspunkt i begrebsrammen og investorernes informationsbehov. Er det muligt at 

skabe et finansielt rapporteringsgrundlag, som er relevant og har en høj grad af validitet, til brug for 

investorernes beslutningsgrundlag? Dette spørgsmål forsøges besvaret i indeværende analyse. 

På niveau 4 i begrebsrammen defineres, som tidligere nævnt, to indregningskriterier, der skal være 

opfyldt for at begivenheder er kvalificeret til indregning i årsregnskabet. Kontraktrettigheder, altså 

Brøndby IF’s juridiske ret til at anvende købte fodboldspillere, er kvalificeret til indregning. Det er således 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og kontraktrettighederne 

kan måles validt til kostpris. Tidligere i opgaven er det beskrevet, hvordan historisk kostpris kan anvendes 

som surrogat for dagsværdi, selvom måleattributten kan afspejle end værdi, der er langt fra 

markedsværdien. Dette kan vise sig også at være tilfældet i denne situation. 

I årsrapporten for Brøndby IF angives det under anvendt regnskabspraksis, at kontraktrettigheder på 

spillere måles til kostpris inklusiv direkte købsomkostninger med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger58. Hvis der er indbygget performancebaserede betalinger i enkelte kontraktrettigheder, 

indregnes disse, når betingelserne for betalingerne bliver opfyldt. Fortjeneste og tab ved afhændelse af 

selskabets kontraktrettigheder opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af 

salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i 

resultatopgørelsen under resultat af transferaktiviteter, og der er derfor, som tidligere nævnt, en direkte 

sammenhæng mellem resultat af årets transferaktiviteter og måling af kontraktrettigheder. Der henvises 

til bilag 9 og 10 for uddrag af årsrapporten for Brøndby IF for 2015 indeholdende anvendt 

regnskabspraksis og noteoplysninger for kontraktrettigheder og transferaktiviteter.  
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I nedenstående figur 7.1. er der en oversigt over den bogførte værdi af kontraktrettigheder (spillere), 

samlet aktivmasse, kontraktrettigheders andel i procent i forhold til den samlede aktivmasse og resultat 

af transferaktiviteter i Brøndby IF over en periode, som dækker de seneste fem regnskabsår. 

Figur 7.159. 

t.kr. 2015 2014 2013 2012 2011 

Kontraktrettigheder, 
spillere 

33.660 25.512 26.934 6.804 16.105 

Den samlede 
aktivmasse 

184.708 198.038 353.047 266.121 501.909 

Kontraktrettigheders 
andel i % 

18,2 12,9 7,6 2,6 3,2 

Resultat af 
transferaktiviteter 

9.645 -11.835 -1.564 -2.590 -5.847 

Årets resultat -16.999 -153.141 -39.643 -266.623 -34.902 

 

Det fremgår af ovenstående figur, at såvel den bogførte værdi af kontraktrettigheder som 

kontraktrettigheders andel i procent af den samlede aktivmasse for Brøndby IF er steget igennem de 

seneste fem år. For at få en idé om hvorvidt den bogførte værdi er på niveau med markedsværdien har 

jeg valgt at undersøge salget af kontraktrettighederne for tre fodboldspillere nærmere. Disse tre 

fodboldspillere er alle blevet solgt inden for de seneste to regnskabsår, hvilket giver analysen en 

rettidighed, der kan være medvirkende til at øge kvaliteten heraf. Det drejer sig om salget af henholdsvis 

Simon Makienok (solgt i 2014), Lukas Hradecky (solgt i 2015) og Nikolai Laursen (solgt i 2015). Inden jeg 

vil gå i dybden med køb og salg af kontraktrettigheder, vil jeg dog først se nærmere på 

indregningstidspunkt, afskrivningsperiode og ændring af afskrivning ved kontraktforlængelse. 

7.4.2. Indregningstidspunkt 

Kontraktrettigheder kan først indregnes i årsregnskabet, når kontrakten mellem den pågældende 

fodboldspiller og –klub er underskrevet. Det er først ved underskriftstidspunktet, at spilleren og klubben 

har en juridisk forpligtelse over for hinanden, og at indregning dermed kan finde sted. Førend kontrakten 

er underskrevet er aktivet nemlig ikke under virksomhedens kontrol, og virksomheden har således ikke 

indflydelse på og adkomst til de fremtidige økonomiske fordele, der genereres ved anvendelsen af 

fodboldspilleren. Dette hænger sammen med, at begge parter har mulighed for at annullere aftalen helt 
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op til underskrivelsestidspunktet. Indregning af kontraktrettigheder skal derfor først ske, når 

fodboldklubben har overtaget spillerlicensen, og dermed brugsrettigheden, over spilleren. 

7.4.3. Afskrivningsperiode og ændring af afskrivning ved kontraktforlængelse 

Atleters kontrakter er i langt de fleste tilfælde tidsbegrænsede, og dette gør sig også gældende i 

fodboldverdenen. Ifølge årsregnskabslovens §43 skal immaterielle og materielle anlægsaktiver med 

begrænset brugstid formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne 

over deres brugstid. I anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for Brøndby IF angives det, at 

kontraktrettighederne afskrives lineært over kontraktperioderne, der typisk løber i 3-5 år. Når der 

afskrives lineært afskrives et lige stort beløb hvert år. Ved kontraktens udløb skal den regnskabsmæssige 

værdi være fuldt afskrevet, da indregning af kontraktrettigheder sker til historisk kostpris. 

Forlænges kontraktrettigheder inden udløb af den eksisterende kontrakt afskrives en eventuel tilgang til 

kontraktrettigheder over den nye kontraktperiode. Eksisterende kontraktrettigheder afskrives fortsat 

over den oprindelige kontraktperiode60. På næste side er angivet et simplificeret eksempel på afskrivning 

af én given kontrakt inklusiv forlængelse heraf. Efterfølgende vil jeg gå i dybden med køb og salg af 

kontraktrettigheder.  
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Figur 7.2.

 

  

Afskrivning af kontraktrettigheder

Brøndby IF køber kontraktrettighederne til fodboldspiller X for 4,5 millioner kroner.  I forbindelse med

handelen er der afholdt udgifter til juridisk rådgivning, udarbejdelse af kontrakt, lægetjek m.v. for i 

alt 200.000 kroner. X får en sign-on bonus på 300.000 kroner. Der er ikke aftalt performancerelaterede

bonusser i kontrakten for X. Kontrakten løber over 5 år.

Transfersum 5.000.000                        kroner

Kontraktperiode 5 år

Årlig afskrivning 1.000.000                        kroner

Efter 4 år indgår Brøndby IF og X en kontraktforlængelse. Kontraktforlængelsen er på 1 år.

Kontraktforlængelsen resulterer i en tilgang på kontraktrettigheder på i alt 200.000 kroner.

Tilgang 200.000                            kroner

Ny kontraktperiode 2 år

Årlig afskrivning 100.000                            

År Afskrivningssum (kr.) Årlig afskrivning (kr.) Restværdi (kr.)

1 5.000.000                         1.000.000                        4.000.000           

2 4.000.000                         1.000.000                        3.000.000           

3 3.000.000                         1.000.000                        2.000.000           

4 2.000.000                         1.000.000                        1.000.000           

Kontraktforlængelse

5 1.200.000                         1.100.000                        100.000               

6 100.000                            100.000                            -                        
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7.4.4. Køb og salg af kontraktrettigheder 

Det er svært at fremskaffe informationer om den præcise salgssum, da denne typisk ikke offentliggøres, 

og ledelsen ofte ikke udtaler sig herom. Endvidere er der som oftest en række præstationsafhængige 

betalinger, som Brøndby IF aftaler med den pågældende køber, og disse informationer tilbageholdes 

ligeledes for offentligheden. I selskabets årsrapporter har regnskabsbruger dog mulighed for at 

identificere tabet eller gevinsten ved de pågældende salg, og ledelsen giver også informationer herom i 

flere tilfælde. Et tab eller en gevinst ved et salg er udtryk for forskellen mellem den pågældende 

kontraktrettigheds bogførte værdi og salgsprisen. 

I 2014 blev Simon Makienok solgt til US Città di Palermo (en italiensk fodboldklub). Salget af den 

pågældende kontraktrettighed resulterede i en gevinst på cirka 17 millioner kroner6162. Resultatet af de 

samlede transferaktiviteter er i det pågældende år negativt med næsten 12 millioner kroner, hvilket 

skyldes nedskrivninger af kontraktrettigheder i forbindelse med ledelsens nedskrivningstest og vurdering 

af værdiansættelsen af selskabets kontraktrettigheder. En gevinst på 17 millioner kroner på én 

kontraktrettighed kan tyde på, at den bogførte værdi har været underlagt relativt konservative 

vurderinger. Denne vurdering foretages dog først endeligt med udgangspunkt i figur 7.3. Først vil jeg se 

nærmere på de to øvrige salg. 

I 2015 blev to markante profiler solgt til udlandet, og salget af disse to var i høj grad med til at påvirke 

resultatet af transferaktiviteter i en positiv retning63. Lukas Hradecky blev solgt til den tyske Bundesliga 

klub Eintracht Frankfurt. I en selskabsmeddelelse fra Brøndby IF fremgår det, at gevinsten i forbindelse 

med salget udgjorde cirka 15 millioner kroner64. Nikolai Laursen blev solgt til hollandske PSV Eindhoven, 

der skulle betale cirka 10 millioner kroner for kontraktrettighederne65.  

Nikolai Laursen kommer fra Brøndby IF’s egen ungdomsafdeling, og derfor er der nogle særlige forhold, 

som gør sig gældende. Ved erhvervelsen af kontraktrettighederne for klubbens egne spillere har man ikke 

på samme måde afholdt omkostninger i forbindelse med et decideret køb af rettighederne. Kostprisen 

kan således kun tilskrives eventuelle underskrivelsesbonusser og omkostninger i forbindelse med 

                                                           
61 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2014/08/29/broendby-dir-makienok-er-handlet-for-paent-tocifret-
millionbeloeb/12957058 
62 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2014, side 9. 
63 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 15. 
64 http://brondby.com/nyhed/2015/08/07/selskabsmeddelelse-10_2015-salget-af-lukas-hradecky-gennemfoert  
65 http://www.b.dk/sport/broendby-saelger-angrebstalent-til-psv  

http://brondby.com/nyhed/2015/08/07/selskabsmeddelelse-10_2015-salget-af-lukas-hradecky-gennemfoert
http://www.b.dk/sport/broendby-saelger-angrebstalent-til-psv
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udarbejdelsen af spillerens kontrakt og lignende. Dette gør sig ligeledes gældende, når der hentes spillere 

til klubben på en ”fri transfer”, altså hvor der ikke betales et vederlag til en anden klub for at overdrage 

kontraktrettighederne til den pågældende spiller. Ved anvendelse af måleattributten historisk kostpris vil 

en eventuel værditilvækst derfor ikke afspejles ved måling af kontraktrettighederne i årsregnskabet. 

Derfor vil der opstå et ”usynligt” aktiv, som investorerne ikke kan aflæse direkte i selskabets finansielle 

rapportering, og det kan således mindske nytteværdien af årsregnskabet. Problemstillingen kan måske 

løses ved at anvende en anden måleattribut i forbindelse med målingen af kontraktrettighederne. Dette 

forhold undersøges senere i analysen. 

Samlet set havde Brøndby IF altså en gevinst på cirka 25 millioner kroner i 2015, og dette resulterede også 

i et positivt resultat af selskabets transferaktiviteter, der siden 2011 ellers har været negativt. I 

nedenstående figur 7.3. er der udarbejdet en tabel, som anvendes i forbindelse med analysen. 

Figur 7.3. 

t.kr. 2015 2014 

Kontraktrettigheder, spillere 33.660 25.512 

Antal spillere 26 23 

Gennemsnitlig værdi af kontrakt 1.295 1.109 

Salg (gevinst) af:   

S. Makienok - 17.000 

L. Hradecky 15.000  

N. Laursen 10.000  

Forskel mellem gennemsnitlig værdi af 
kontrakt og gevinst ved salg (L. 
Hradecky & S. Makienok) 

13.705 15.891 

Forskel mellem gennemsnitlig værdi af 
kontrakt og gevinst ved salg (N. 
Laursen) 

8.705 - 

 

I ovenstående figur har jeg beregnet den gennemsnitlige værdi af Brøndby IF’s kontraktrettigheder. Der 

er selvsagt forskel på hver enkelt kontrakts værdi, da den afhænger af en række variable faktorer såsom 

spillemæssigt niveau, skadeshistorik, alder, forventelige fremtidige pengestrømme, brand med videre. Til 

brug for analysen skelnes der dog ikke imellem hver enkelt kontrakt af den årsag, at det ikke er muligt at 

finde informationer herom. Den gennemsnitlige værdi af kontrakten er beregnet som den samlede 

bogførte værdi divideret med antal spillere, som er oplyst i årsrapporterne for 2014 og 2015. Herefter er 
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forskellen mellem den gennemsnitlige bogførte værdi af kontraktrettighederne og gevinsten ved salget af 

de tre omtalte spillere beregnet. 

Som det fremgår af beregningerne er der store forskelle mellem den bogførte værdi og salgsværdien. 

Gevinsten ved salget af S. Makienok var således næsten 16 millioner kroner større end den gennemsnitlige 

bogførte værdi i 2014, og gevinsten ved salget af L. Hradecky og N. Laursen var næsten 22,5 millioner 

kroner større. Det må altså alt andet lige konstateres, at den bogførte værdi er yderst konservativ, og at 

der er et relativt stort gab mellem den bogførte værdi og den faktiske markedsværdi. Hvilken betydning 

har denne problemstilling for investorerne? 

Først og fremmest må det slås fast, at prognosegrundlaget bliver vanskeliggjort som følge heraf. Dette 

skyldes dog ikke alene det forhold, at der er en relativt stor forskel mellem den bogførte værdi og den 

faktiske markedsværdi på selskabets kontraktrettigheder.  

På baggrund af Brøndby IF’s finansielle rapportering søger kapitalstillerne at opnå indsigt i selskabets 

fremtidige indtjeningspotentiale. I forbindelse med denne analyse er investorerne nødsaget til at tage 

stilling til kontraktrettighedernes værdimæssige usikkerhed, da resultatet af transferaktiviteter kan 

variere væsentligt fra år til år. Af figur 7.1. fremgår det eksempelvis, at der fra regnskabsåret 2014 til 2015 

er en forskel på 21.480 millioner kroner i resultatet af transferaktiviteter. Set i forhold til årets resultat i 

2015, der viser et underskud på cirka 17 millioner kroner, er det altså en væsentlig udvikling. I perioder 

med lav eller ingen transferaktivitet er risikoen, at den ”skjulte” værdi i selskabets indregnede 

kontraktrettigheder ikke medtages i værdiansættelsen af virksomheden, og at investorernes 

beslutningsgrundlag derfor ikke er fyldestgørende og retvisende.  

Dette kan resultere i værdiansættelser, der udarbejdes på et yderst forsigtigt indregnet grundlag. Denne 

risiko bliver i sagens natur kun større, jo længere afstanden er imellem kontraktrettighedernes bogførte 

værdi og den faktiske markedsværdi. I værste fald kan dette betyde, at investorer og kapitalstilleres 

allokering af ressourcer påvirkes negativt (Brøndby IF mister mulige investeringer og kapital og investorer 

går måske glip af en god investeringsmulighed), da forventningerne til virksomhedens fremtidige 

indtjeningsevne baseres på et grundlag, der ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt. Alternativt skal investorer 

og kapitalstillere selv værdiansætte kontraktrettighederne i Brøndby IF og budgettere de fremtidige 

pengestrømme heraf, og dette kan medføre høje analyseomkostninger, hvilket er modstridende med 

begrebsrammen og dens formål. 
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På baggrund af ovenstående analyse og overvejelser kan man undres; hvorfor vælger ledelsen i Brøndby 

IF at indregne kontraktrettigheder til historisk kostpris, og differentierer dette sig fra andre danske 

klubbers regnskabsmæssige behandling af kontraktrettigheder? 

7.4.5. Sammenligning med andre danske fodboldklubber 

Jeg har valgt at foretage en sammenligning med Football Club Copenhagen (FCK), som ejes af PARKEN 

Sport & Entertainment (PS&E). FCK og Brøndby IF har igennem en lang årrække været de største 

fodboldklubber i Danmark. Dette være sig både i form af det sportslige og de resultater, som 

fodboldklubberne har præsteret – men i høj grad også det forretningsmæssige. FCK er gået fra at være en 

fodboldklub til at være en topprofessionel virksomhed med forretningsaktiviteter spredt ud på flere 

forskellige brancher. I årsrapporten for 2015 fremgår det således, at koncernens forretningsaktiviteter 

omfatter fodboldklubben og stadion, udlejning af kontorejendomme, ejerskab af Fitness DK og Lalandia. 

Sammenligningen giver også god mening, da PS&E ligeledes er børsnoteret på den danske fondsbørs 

NASDAQ OMX Nordic. 

I årsrapporten for PS&E for 2015 fremgår det, at fodboldspillere også indregnes og måles som et 

immaterielt aktiv under regnskabsposten kontraktrettigheder. I anvendt regnskabspraksis på side 66 

redegøres der for indregning og måling af kontraktrettigheder66. Indregning og måling sker, ligesom det 

er tilfældet i Brøndby IF, til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede amortiseringer og eventuelle 

nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over kontraktperioderne. 

I 2015 udgjorde den samlede bogførte værdi af selskabets kontraktrettigheder 127.540 tusinde kroner67. 

I 2014 var værdien nogenlunde på samme niveau, og den udgjorde således 127.461 tusinde kroner. Det 

er altså en betydeligt højere værdi end kontraktrettighederne i Brøndby IF, men dette hænger sammen 

med, at FCK den seneste årrække har investeret væsentligt mere i nye spillere end Brøndby IF som følge 

af den europæiske succes, klubben har oplevet. I 2013 solgte man profilen Andreas Cornelius til den 

engelske klub Cardiff. Cardiff har udtalt sig om købesummen, som udgjorde 90 millioner kroner68. I 2013 

var den bogførte værdi af kontraktrettighederne i PS&E 64.737 tusinde kroner69. 

                                                           
66 PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr.: 15 10 77 07), Årsrapport 2015, side 66. 
67 PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr.: 15 10 77 07), Årsrapport 2015, side 43. 
68 http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/276700/cardiff_tabte_77_millioner_kroner_paa_cornelius.html?hl=  
69 PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr.: 15 10 77 07), Årsrapport 2013, side 24. 

http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/276700/cardiff_tabte_77_millioner_kroner_paa_cornelius.html?hl
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Sammenligningen med FCK viser altså, at der ingen differentiering er i den regnskabsmæssige behandling 

af fodboldspillere i forhold til Brøndby IF. Endvidere viser sammenligningen, at der er klare indikationer 

på, at den bogførte værdi af kontraktrettighederne i årsrapporten for PS&E er yderst konservativ. Ligesom 

det var tilfældet i årsrapporten for Brøndby IF, står det klart, at der er et relativt stort gab mellem den 

bogførte værdi og den faktiske markedsværdi af kontraktrettighederne. Et forhold som investorer og 

kapitalstillere skal være særligt opmærksomme på ved værdiansættelse af virksomhederne og ved 

analyse af virksomhedernes fremtidige indtjeningsevne. 

7.4.6. Forsigtighedsprincippet 

I opgavens afsnit omkring begrebsrammen blev det slået fast, at den nye begrebsramme har et større 

fokus på forsigtighedsprincippet. Der er ingen tvivl om, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med at 

indregne og måle kontraktrettigheder til dagsværdi. Dette skyldes blandt andet, at det er særdeles 

vanskeligt, hvis ikke umuligt, at adskille pengestrømmene for hver enkelt kontrakt. Det vil derfor være 

svært at indregne kontraktrettigheder til førnævnte dagsværdi eller de øvrige måleattributter, som 

omfatter nettorealisationsværdi, kapitalværdi eller genanskaffelsesværdi. Det samme gælder for 

salgsværdien, der formentlig ville resultere i, at ledelsen behæfter regnskabsposten med en endnu lavere 

grad af validitet end ved anvendelse af historisk kostpris. Dette skyldes, at der er nogle helt særlige 

forhold, som gør sig gældende på transfermarkedet for fodboldspillere. Endvidere vil en pludselig 

længerevarende skade, formmæssig krise eller lignende kunne betyde væsentlige værdiforringelser fra 

dag til anden. 

Netop disse overvejelser og forhold skal medtages og inddrages ved vurderingen af, hvorvidt historisk 

kostpris er den måleattribut, der resulterer i den højeste grad af relevans og validitet. Ledelsen i Brøndby 

IF har formentlig vurderet, at den bedste løsning er at indregne og måle kontraktrettighederne med en 

vis forsigtighed. På denne måde bliver selskabets finansielle rapportering mest retvisende og skaber den 

største prognose- og bekræftelsesværdi for regnskabsbrugerne. Denne vurdering er i overensstemmelse 

med den nye begrebsramme, som netop genindfører, som tidligere nævnt, større fokus på 

forsigtighedsprincippet. 

Det kan derfor delkonkluderes, at indregning og måling af kontraktrettigheder til historisk kostpris skaber 

den største nytteværdi for selskabets investorer. Endvidere er dette i overensstemmelse med 

begrebsrammen, hvorfor det også må delkonkluderes, at begrebsrammens er forankret i Brøndby IF på 
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tilfredsstillende vis i forhold til indregning og måling af kontraktrettigheder. Dog efterlades kapitalstillerne 

i en vanskelig situation, hvor den finansielle rapportering alt andet lige skjuler den værdi, som er forskellen 

mellem den bogførte værdi og salgsværdien af selskabets kontraktrettigheder. 
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7.5. Niveau 5 – Klassifikation og præsentation af immaterielle anlægsaktiver 

Niveau 5 omhandler klassifikation og præsentation af begivenheder, der har passeret de første fire 

niveauer i begrebsrammen, og dermed kan indregnes i virksomhedens finansielle rapportering. I 

forlængelse af min analyse af indregning og måling af kontraktrettigheder er det interessant at undersøge, 

hvordan denne regnskabspost skal klassificeres og præsenteres i Brøndby IF’s årsrapport. 

I årsrapporten for Brøndby IF for 2015 er selskabets fodboldspillere klassificeret som immaterielle 

anlægsaktiver70. Denne klassifikation er bemærkelsesværdig, da fodboldspillere selvsagt har fysisk 

substans. Klassifikationen hænger dog sammen med, at Brøndby IF ikke ejer selve fodboldspilleren – 

derimod ejer man kontraktrettighederne til at anvende den pågældende fodboldspiller inden for en given 

periode, der efterfølgende ophører eller forlænges.  

Årsregnskabsloven definerer ikke immaterielle anlægsaktiver, hvorfor der henvises til beskrivelsen i de 

internationale regnskabsstandarder. Immaterielle anlægsaktiver defineres i IAS 38 som identificerbare, 

ikke-monetære aktiver uden fysisk substans71. Immaterielle anlægsaktiver adskiller sig således fra 

materielle og finansielle anlægsaktiver ved at være et uhåndgribeligt aktiv. Med identificerbarhed menes 

der, at aktiver skal kunne identificeres fra andre aktiver ved enten at være separerbart eller baseret på en 

kontraktlig eller juridisk rettighed. Dette er selvsagt muligt med kontraktrettigheder.  

I IAS 38 er der også en række krav til, hvilke oplysninger der skal gives for hver gruppe af immaterielle 

anlægsaktiver. I vedhæftet bilag fremgår disse krav72. I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der 

således gives oplysninger omkring brugstiden eller afskrivningsprocenten, den anvendte 

afskrivningsmetode og hvilke poster i resultatopgørelsen, som indeholder afskrivningerne. På side 38 i 

årsrapporten for Brøndby IF fremgår anvendt regnskabspraksis for immaterielle aktiver, herunder 

kontraktrettigheder for spillere. Redegørelsen er i overensstemmelse med oplysningskravene i IAS 38, da 

der oplyses om såvel brugstid (3-5 år), afskrivningsmetode (lineær) og poster i resultatopgørelsen (resultat 

af transferaktiviteter). Anvendt regnskabspraksis fremgår af vedhæftede bilag73. 

I noten for immaterielle anlægsaktiver skal der gives oplysninger omkring bruttoværdien og akkumulerede 

afskrivninger (inklusive nedskrivninger) ved periodens begyndelse og slutning. Endvidere skal noten 

                                                           
70 Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Årsrapport 2015, side 33, 38 og 49. 
71 Jens O. Elling, ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 3. udgave, 2014, side 234. 
72 Bilag 8 
73 Bilag 9 
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indeholde en afstemning af den regnskabsmæssige værdi fra primo til ultimo perioden, altså svarende til 

en anlægsnote. I modsætning til årsregnskabsloven skal anlægsnoten være forsynet med 

sammenligningstal. Der er flere krav til noten for immaterielle anlægsaktiver, men disse er ikke relevante 

i denne sammenhæng. På side 49 i årsrapporten for Brøndby IF fremgår noten for immaterielle 

anlægsaktiver, som indeholder kontraktrettigheder og andre rettigheder. Noten er i overensstemmelse 

med oplysningskravene i IAS 38, da såvel kostpris som af- og nedskrivninger vises brutto ved periodens 

begyndelse og afslutning. Endvidere indeholder noten også sammenligningstal for sidste regnskabsår, 

nemlig 2014. Noten fremgår af vedhæftede bilag74. 

Ovenstående analyse af klassifikation og præsentation af kontraktrettigheder i årsrapporten for Brøndby 

IF viser, at selskabets finansielle rapportering lever op til de internationale regnskabsstandarder. Analysen 

viser endvidere, at fodboldspillere, på trods af første antagelse omkring deres egentlige fysiske substans, 

klassificeres korrekt som immaterielle anlægsaktiver. Ved at overholde krav til klassifikation og 

præsentation forøges nytteværdien af årsrapporten for regnskabsbruger grundet øget konsistens og 

sammenlignelighed med andre årsrapporter, der er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder. 

  

                                                           
74 Bilag 10 
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7.6. Delkonklusion 

I det indeværende afsnit har jeg analyseret begrebsrammens implementering i årsrapporten for Brøndby 

IF for 2015. På hvert enkelt af begrebsrammens fem niveauer er der udvalgt elementer fra Brøndby IF’s 

finansielle rapportering, som analysen er gået i dybden med. Analysen har haft særligt fokus på to 

områder; den regnskabsmæssige behandling af fodboldspillere og CSR. Analysen er foretaget med 

udgangspunkt i investorernes informationsbehov og søger at besvare opgavens tredje og fjerde 

undersøgelsesspørgsmål. 

Det første niveau i analysen omfatter Brøndby IF’s CSR-rapportering. Min analyse viser, at CSR er særdeles 

væsentligt for en fodboldklub, der ønsker at henvende sig til lokalsamfundet grundet det indbyrdes 

afhængighedsforhold, der eksisterer herimellem. I internationalt perspektiv har danske fodboldklubber 

undergået en stor udvikling i årene 2012-2015, og dette hænger sammen med en væsentligt forbedret 

kommunikation af ens CSR-aktiviteter til omverdenen. Det øgede fokus på virksomheders samfundsansvar 

har resulteret i lovgivningsmæssige krav til virksomhedernes finansielle rapportering. Brøndby IF’s 

finansielle rapportering lever op til disse krav, og dette er således medvirkende til at øge kvaliteten og 

nytteværdien af selskabets CSR-rapportering. Investorer ønsker dog en mere fyldestgørende rapportering 

i forhold til virksomhedernes samfundsansvar, som er målrettet deres informationsbehov, og som ikke er 

styret af et kunde- og lovgiverperspektiv. Min analyse af Brøndby IF’s rapportering viser, at investorerne 

ikke oplyses om sammenhængen mellem klubbens CSR-aktiviteter, og hvordan disse påvirker 

virksomhedens værdi. For at have en større indflydelse i den økonomiske beslutningstagen hos 

investorerne, bør redegørelsen for virksomhedens samfundsansvar udvides. På nuværende tidspunkt 

efterlades investorerne med uafklarede forhold, hvor man er nødsaget til at finde yderligere oplysninger 

uden for årsrapporten. 

Det andet niveau i analysen omfatter generalklausulen ”det retvisende billede”. Analysen tager 

udgangspunkt i IAS 1, som fastlægger kravet om, at selskabers finansielle rapportering skal give en ”fair 

presentation”. På baggrund af ledelses- og revisionspåtegningen i 2015 er det fastlagt, at Brøndby IF’s 

finansielle rapportering efterlever generalklausulen fyldestgørende. Dette er selvsagt med til at øge 

nytteværdien for investorerne. 

Det tredje niveau i analysen beskæftiger sig med definitionen af elementerne i årsregnskabet. Det er en 

grundlæggende forudsætning for, at virksomhedernes rapportering kan anvendes i regnskabsbrugernes 
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prognosegrundlag, at årsregnskabet kun indeholder regnskabsposter, der overholder definitionerne i 

begrebsrammen. Analysen viser, at dette niveau er forankret i årsrapporten for Brøndby IF. Endvidere 

viser analysen, at årsrapporten for Brøndby IF indeholder elementer, som ikke fremgår af 

begrebsrammen. Der er således udarbejdet en pengestrømsopgørelse, som kan anvendes som grundlag i 

analysen af virksomhedens fremtidige indtjenings- og betalingsevne. Dette element er særligt væsentligt 

for långivere og andre kreditorer, som bliver tillagt væsentlig betydning i den nye begrebsramme i forhold 

til den gamle begrebsramme. 

Det fjerde og femte niveau beskæftiger sig med den regnskabsmæssige behandling af fodboldspillere. 

Kontraktrettigheder indregnes og måles til historisk kostpris. Dette skyldes, at der er stor usikkerhed 

forbundet med opgørelsen af den faktiske markedsværdi af kontraktrettighederne. For at efterleve de 

fundamentale egenskaber i begrebsrammen er ledelsen derfor nødsaget til at indregne 

kontraktrettighederne med en vis forsigtighed – altså ved måleattributten historisk kostpris. 

Ved anvendelsen af denne måleattribut viser analysen, at der er et stort gab imellem den bogførte værdi 

og den faktiske markedsværdi. Som følge heraf efterlades investorerne i en vanskelig situation, hvor den 

finansielle rapportering alt andet lige skjuler en væsentlig værdi i regnskabet. Det kunne være interessant 

med en beskrivelse af den enkelte kontraktrettigheds værdi eller oplysninger i ledelsesberetningen 

omkring den estimerede dagsværdi for spillertruppen. 

Det må dog konkluderes, at indregning og måling af kontraktrettigheder til historisk kostpris skaber den 

største nytteværdi for selskabets investorer. Endvidere er dette i overensstemmelse med 

begrebsrammen, og særligt det øgede fokus på forsigtighedsprincippet i den nye begrebsramme. 

Overordnet set er det min vurdering, at begrebsrammens fem niveauer er forankret i årsrapporten for 

Brøndby IF for 2015, og at den har en stor betydning for, hvordan årsrapporten udformer sig. 

Begrebsrammen har en stor indflydelse på indregning og måling af kontraktrettigheder, og dette bevirker, 

at der opstår nogle værdiansættelsesmæssige problemer i forbindelse hermed.  
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8. Konklusion 

I dette afgangsprojekt har jeg undersøgt IASB’s begrebsrammes forankring i Brøndbyernes I.F. Fodbold 

A/S’ finansielle rapportering for 2015. Omdrejningspunktet for undersøgelsen og den centrale 

problemstilling i opgaven har været en vurdering af, hvorvidt Brøndby IF’s finansielle rapportering 

efterlever IASB’s begrebsramme fyldestgørende set i forhold til selskabets nuværende og potentielle 

investorer. Undersøgelsen bidrager dermed til en vurdering af årsrapportens anvendelighed i forbindelse 

med prognoseopgaven og som input til investorernes økonomiske beslutningstagen og 

ressourceallokering. I forbindelse med undersøgelsen er de to regnskabsparadigmer og udviklingen af den 

nye begrebsramme inddraget. 

Den regnskabsmæssige behandling af fodboldspillere er undersøgt med udgangspunkt i begrebsrammen, 

og jeg har vurderet, hvilken betydning begrebsrammen har for indregning og måling af fodboldspillerne i 

årsregnskabet. Opgaven har endvidere undersøgt Brøndby IF’s samfundsansvar, og hvordan dette 

rapporteres til investorerne. 

I besvarelsen af opgavens fire undersøgelsesspørgsmål har jeg identificeret udfordringer ved 

begrebsrammens forankring i Brøndby IF. Udfordringerne relaterer sig til indregning og måling af 

kontraktrettigheder i årsregnskabet. Der er klare indikationer på, at selskabets kontraktrettigheder er 

værdiansat væsentligt lavere end den reelle dagsværdi som følge af valget af historisk kostpris som 

måleattribut. Den store forskel mellem den bogførte værdi og den faktiske dagsværdi skyldes flere 

forhold, som er behandlet i analysen. Jeg har sammenlignet den regnskabsmæssige behandling af 

fodboldspillere med årsrapporten for PARKEN Sport & Entertainment A/S for 2015, og her gør de samme 

udfordringer sig gældende. 

Udfordringerne bunder sig i begrebsrammens andet niveau og de fundamentale kvalitative egenskaber. 

Der er forbundet stor regnskabsmæssig usikkerhed ved opgørelsen af den faktiske dagsværdi på hver 

enkelt kontraktrettighed. Denne usikkerhed bevirker at anvendelse af måleattributten dagsværdi ville 

resultere i finansielle informationer med lav eller ingen grad af validitet. Dette ville selvsagt være 

modstridende med begrebsrammen og formålet hermed.  Dermed må det konkluderes, at ledelsens valg 

af måleattribut sikrer den højeste nytteværdi for investorerne, som dog skal være særligt opmærksomme 

på forholdet i deres analyser. Denne konklusion understøttes endvidere af, at den nye begrebsramme 

genindfører et større fokus på forsigtighedsprincippet. Mit forslag til ledelsen i Brøndby IF er, at 
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årsrapporten kunne indeholde informationer om den skjulte værdi i selskabets kontraktrettigheder i form 

af estimerede værdier af væsentlige spillere i ledelsesberetningen. 

Foruden den regnskabsmæssige behandling af fodboldspillerne og udfordringerne forbundet hermed har 

jeg analyseret Brøndby IF’s rapportering af virksomhedens samfundsansvar. Min analyse tog 

udgangspunkt i en undersøgelse og rapport fra Ernst & Young, som viser, at investorer i højere grad 

inddrager ikke-finansiel information som en del af deres økonomiske beslutningstagen, og at de har nogle 

særlige informationsbehov i forbindelse hermed. I undersøgelsen konstaterede jeg, at Brøndby IF’s 

kommunikation vedrørende samfundsansvar havde nogle mangler i forhold til investorernes 

efterspørgsel. Derfor kan jeg jævnfør min analyse anbefale ledelsen i Brøndby IF at forbedre CSR-

rapporteringen ved at ændre perspektivet for rapporteringen til i videre omfang at omfavne investorerne 

og deres informationsbehov. 

Det kan dermed konkluderes, at mine undersøgelser viser, at Brøndby IF’s finansielle rapportering 

efterlever IASB’s begrebsramme fyldestgørende i forhold til selskabets nuværende og potentielle 

investorer dog med enkelte udfordringer. Begrebsrammens forankring i selskabets finansielle 

rapportering bevirker, at nytteværdien øges og dermed forbedrer investorernes økonomiske 

beslutningsgrundlag. I et samfundsperspektiv, hvor udnyttelsen af knappe ressourcer er en væsentlig 

aktivitet, er dette hensigtsmæssigt, da analyseomkostningerne mindskes og de økonomiske fordele øges. 

Derfor kan det ligeledes konkluderes, at målet med det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau 

lykkedes.  
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9. Perspektivering 

Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i en børsnoteret virksomheds afdækning af investorernes 

informationsbehov på baggrund af begrebsrammens implementering i virksomhedens eksterne regnskab. 

Den udførte analyse og resultaterne heraf ville stå stærkere, hvis der blev inddraget flere selskaber i 

analysen til sammenligning. En mulighed for det videre arbejde med opgavens problemfelt er at 

undersøge, hvorvidt udenlandske klubber regnskabsmæssigt behandler fodboldspillere, og om der 

eksisterer lignende udfordringer med værdiansættelsen heraf. Dernæst kunne det være interessant at 

undersøge, hvordan CSR-rapporteringen udformer sig i udenlandske klubber i forhold til opgavens 

undersøgelsesenhed. 

Eftersom afgangsprojektets problemstilling tager udgangspunkt i investorernes informationsbehov, 

kunne det være interessant at undersøge investorernes holdning til de udfordringer, som analysen 

identificerede i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten for Brøndby IF. Denne undersøgelse 

kunne bestå i en spørgeskemaundersøgelse med efterfølgende dybdegående interviews, som kunne 

tilføre opgavens resultater øget nuancering og understøttelse. Respondenterne kunne udvælges blandt 

Brøndby IF’s nuværende og potentielle investorer. 

Slutteligt mener jeg, at det kunne være interessant at forsøge at drage parallel til værdiansættelse af 

lignende usynlige aktiver i virksomheder såsom medarbejderkompetencer og brandværdi. I arbejdet med 

dette ville det være interessant at undersøge, hvorvidt der eksisterer modeller, som kan benyttes i 

fastsættelsen af værdien af disse aktiver ved køb og salg af virksomheder.  
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Bilag 2: Brøndby IF, Årsrapport 2015, Totalindkomstopgørelse 
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Bilag 3: Brøndby IF, Årsrapport 2015, Balance 
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Bilag 4: Brøndby IF, Årsrapport 2015, Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 
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Bilag 5: Responsiball Ranking 2015 
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Bilag 6: Responsiball, Average SR Scores by League 
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Bilag 7: Infographic, Tomorrow’s investment rules 2.0 
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Bilag 8: Krav til oplysninger og præsentation (IAS 38)75 

 

                                                           
75 Regnskabshåndbogen 2016, PwC, side 157. 
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Bilag 9: Brøndby IF, Årsrapport 2015, Uddrag fra anvendt regnskabspraksis 
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Bilag 10: Brøndby IF, Årsrapport 2015, Immaterielle anlægsaktiver, note 

 


