
 

Cand. Merc. Aud.   

Institut for Regnskab og Revision 

Kandidatafhandling 

 

 

 

 

Hvordan og hvorfor ændres standarderne for indregning af omsætning, og 

hvilke problemstillinger skaber og løser ændringerne? 

 

 

 

 

 

Lone Bøjer Andreasen _____________________ 

 

 

 

Vejleder: Thomas Riise Johansen 

Antal anslag: 180.761 

Antal normalsider: 79,5 

11. januar 2010 
Copenhagen Business School 2010  



 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

The International Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards 

Board (FASB) have made a joint agreement to a convergence project on alignment of the 

framework and several standards among these the standards for revenue recognition. In December 

2008 they finalized a discussion paper on the preliminary views on revenue recognition in contracts 

with customers. The discussion paper included 13 questions, and the boards received all in all 220 

comment letters. In this thesis 33 comment letters have been chosen to form a general view on the 

opinion of the discussion paper. 

The boards’ solution was to dispose of the two existing revenue recognition standards IAS 11 and 

IAS 18, and instead propose a standard with only one principle for the revenue recognition. The 

reason for this move was two inconsistencies with the definitions of assets and liabilities, a differing 

of the principles in the existing standards and also the lack of guidance for multiple elements 

arrangements and for the distinction between goods and services. The two existing standards are old 

(last revised in 1993) and in the mean time the preferences of accounting theories have changed its 

course towards the asset and liability approach.   

The asset and liability approach is incorporated in the new standard by using phrases like contract 

assets and contract liabilities. Goods and services are both defined to be assets in order to show the 

alignment with the theory approach. The only argumentation for this switch can be found within the 

fact that a current exposure draft for the framework is favouring the asset and liability approach 

more than the existing framework is. 

Some of the weaknesses in the existing standards are still an issue in the proposed standard, but they 

might be eliminated in the coming exposure draft. One of the weaknesses that are eliminated is the 

inconsistency between IAS 11 and IAS 18 although it still exists only in another form. In IAS 11 

revenue is recognized based upon the activity even if the customer does not have the control of the 

item being constructed, and in IAS 18 revenue is recognized when control and the risks and rewards 

are transferred to the customer. In the proposed standard revenue will be recognized when control is 

transferred to the customer, by which is meant the transfer of a good to a customer or the promised 

service is received by the customer. The transfer of control can for instance be achieved by 

continuous transfer, which according to the discussion paper is a condition that is fulfilled when a 

customer has the possibility of making special requests to the design of an item. In this situation 

revenue will still be recognized upon the basis of the activity even though neither the legal nor the 

physical control may have been transferred to the customer. The paragraphs for this type of 



 
 

recognition will simply be placed at another level than in the previous standards, but the situation of 

the differing principles has not vanished.  

The motives for making a new standard should mainly be that it makes it easier for users to apply 

with and that it simultaneously improves the level of the financial information. Nevertheless neither 

of these two reasons is adequately fulfilled within the discussion paper according to the main part of 

the selected comment letters. 

The respondents have many concerns, but besides the need for useful information, the other major 

concerns are a) the treatment of contracts within the contractor business basically due to an unclear 

definition of control that gives rise to insecurities about whether to apply a legal or a physical view, 

2) the separation of a contract into performance obligations and 3) the distinction between a good 

and a service. 

Although some big hurdles are foreseen the proposed standard seems to be heading in a practical 

possible direction. In the future the boards should aim to enlighten how the financial information is 

becoming more useful to users compared to the information provided by the existing standards, 

since there is no big incentive for users to change the practice just because of an alignment between 

the IFRS and the SFAS. Any opponents will also emphasize the probable extra cost that hereby will 

be imposed on the entities. 
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1 Indledende kapitel 

1.1 Indledning 

International Accounting Standards Committee (IASC) blev stiftet i 1973 af revisionsorganisationer 

fra ni lande, og i 1988 blev Danmark medlem af komiteen. I 2001 ændredes navnet til International 

Accounting Standards Boards (IASB). Formålet med IASB er i offentlighedens interesse at udstede 

forståelige internationale regnskabsstandarder af høj kvalitet. 

I mange årtier har nationale retningslinjer såsom årsregnskabsloven i Danmark været tilstrækkelige 

for virksomheder til at kunne tiltrække investorer. En tiltagende globalisering har imidlertid ændret 

behovet i mod en større ensretning, hvilket har udmøntet sig i udviklingen af flere internationale 

standarder. Det seneste skridt indenfor den globale harmonisering fandt sted i 2002, hvor IASB og 

FASB udstedte the Norwalk agreement, hvori det aftaltes at målrette deres samarbejde med henblik 

på at gøre de to organisationers regnskabsstandarder kompatible.  

Et af projekterne søsat af IASB og FASB er udarbejdelsen af en ny fælles standard for indregning af 

omsætning (revenue recognition). Det tidsmæssige forløb er udsendelsen af et Discussion Paper 

(DP) i december 2008, et forventet Exposure Draft i 2. kvartal 2010 og en endelig IFRS i 2011. 

Omsætningsprojektet er et større projekt, for det første fordi udgangspunktet for udarbejdelsen af de 

eksisterende standarder i FASB og IASB er væsentligt forskellige. Tilgangene i SFAS og IFRS har 

været henholdsvis regelbaseret og principbaseret. For det andet skal den nye standard for IFRS´s 

vedkommende erstatte standarderne IAS 11 Construction Contracts og IAS 18 Revenue, mens den 

for SFAS´s vedkommende skal erstatte adskillige standarder (over 100 stk.). Målet er at koge disse 

ned til kun en principbaseret standard, hvilket kan forekomme meget ambitiøst.  

Et enkelt kig på OMXC20 i Danmark viser, at omsætningen (ekskl. bank- og 

forsikringsvirksomhed) for 2008 udgjorde i alt mia. kr. 442, hvorimod poster som egenkapital og 

materielle anlægsaktiver kun udgjorde henholdsvis mia. kr. 302 og mia. kr. 276. Omsætningen er en 

af de væsentligste poster i et finansielt regnskab, og udfaldet af projektet kan derfor få enorme 

konsekvenser for fremtidige regnskabsaflæggelser. 

Der har siden 2002 været arbejdet på omsætningsprojektet, og der har været flere forslag hen ad 

vejen. Dette indikerer, at indregning af omsætning ikke er et entydigt begreb, men at omsætning kan 

vælges indregnet på mange måder med deraf følgende forskellige udfald. Det nuværende DP giver 

et oplæg til hvordan princippet forventes at kunne komme til at se ud. Som respons på DP´et er 



5 
 

indkommet over 200 høringssvar, der muligvis kan antyde, om princippet vil kunne være 

bæredygtigt eller ej.  

1.2 Problemformulering  

Ved fravælgelsen af eksisterende standarder, startes der fra frisk af. Rammerne, for hvordan en ny 

omsætningsstandard skal se ud, bliver i realiteten kun begrænset af, at den skal være afstemt med 

øvrige standarder og begrebsrammen. Rammerne ses dog også begrænset ved, at en ny standard 

helst skal accepteres af brugerne, og en dialog med disse er igangsat ved udsendelsen af et 

diskussionsoplæg. Ved at starte fra bunden af skal det helst sikres, at svagheder ved eksisterende 

standarder forsvinder eller minimeres, men samtidig ses en risiko for at nye problemstillinger vil 

opstå. Det er interessant at betragte denne proces for at vurdere om, der rent faktisk vil blive 

produceret en ny standard af højere og/eller mere tidssvarende kvalitet. Dette leder frem til følgende 

problemformulering: 

 

 

 

Problemformuleringens første led falder til dels på et overordnet niveau i forhold til hvordan og 

hvorfor standarderne er valgt at blive ændret, dvs. hvad er bevæggrundene for at ændre de 

eksisterende standarder. Desuden fører det første led også til at kigge på det mere konkrete plan i 

hvordan og hvorfor standarderne indholdsmæssigt ændres. Problemformuleringens andet led fører 

til at kigge på, om de foreslåede ændringer eliminerer eksisterende problemstillinger, og om der kan 

identificeres nye problemstillinger.  

Problemformuleringen søges operationaliseret ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

Kapitel 2: Hvad er formålet med at ændre standarderne for indregning af omsætning, og hvilke 

problemstillinger identificeres?  

Kapitel 3: Hvilke rammer sætter begrebsrammen for omsætningsstandarder? 

Kapitel 4: Hvorledes harmonerer begreberne i DP´et med begrebsrammen og øvrige standarder? 

Kapitel 5: Hvilke praktiske følger forventer IASB, at en ny standard kan afstedkomme? 

Kapitel 6: Hvordan bliver DP´et modtaget af relevante interessenter? 

Hvordan og hvorfor ændres standarderne for indregning af omsætning, og hvilke 

problemstillinger skaber og løser ændringerne? 
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Kapitel 7: I hvilket omfang afhjælpes de svagheder, der måtte være konstateret i kapitel 2? 

Omsætningsprojektet har været i gang siden 2002, men trods dette har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i et diskussionsoplæg udkommet i december 2008. Dette valg begrundes i, at en 

analyse af de forskellige forslag i konvergensprojektet i perioden 2002-2007 er blevet behandlet i en 

tidligere afhandling1, samt at konvergensprojektet efterfølgende har begrænset sig til udviklingen af 

ét enkelt konkret princip for indregning af omsætning.   

1.3 Problemafgrænsning 

Udarbejdelsen af en ny standard for indregning af omsætning er et fælles projekt mellem IASB og 

FASB, og projektgruppens udgangspunkt er derfor både IFRS og SFAS. Udgangspunktet for denne 

afhandling tages for de selskaber, der aflægger regnskab efter IFRS, og der foretages således en 

afgrænsning i behandlingen af forhold, der kunne være relevante for selskaber, der aflægger 

regnskab efter SFAS.  

Måling af omsætning vil i forbindelse med kritik i høringssvar ikke blive inddraget, da det vurderes, 

at det væsentligste for at en ny omsætningsstandard vil kunne fungere er indregningsprincippet og 

dets virkninger. 

Der vil i forbindelse med gennemgangen af begrebsrammen ikke blive foretaget vurdering af 

indholdet af begreberne management stewardship og management ability. Disse vil blive oversat 

som værende lig med det danske udtryk forvaltningskontrol. 

1.4 Målgruppe 

Afhandlingen er primært målrettet de grupper i erhvervslivet, der måtte finde relevans i at vide, 

hvordan den fremtidige indregning af omsætning i øjeblikket påregnes at blive samt de mulige 

konsekvenser heraf. Sekundært er afhandlingen påtænkt at blive læst af øvrige studerende på 

cand.merc.aud.-studiet, idet disse forventes at kunne have interesse i den regnskabsmæssige 

håndtering af indregning af omsætning. Opgaven er naturligvis også tiltænkt at blive læst af min 

vejleder og censor på cand.merc.aud.-studiet, og ligeledes forventes min egen nysgerrighed over 

emnet at blive tilfredsstillet. 

                                                      
1 Sudan 
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1.5 Afhandlingens metode og struktur 

Dette afsnit omhandler afhandlingens metode og struktur. Afhandlingen indeholder såvel 

deskriptive som analyserende dele, idet det forekommer naturligt først at beskrive ”virkeligheden” 

for derefter at kunne analysere denne. Afhandlingen er såvel teoretisk som empirisk funderet, idet 

den bygger på henholdsvis regnskabsteori og høringssvar. Det empiriske element er inddraget, idet 

brugernes opfattelse af udformningen af regnskabsstandarden har betydning for dens videre 

udvikling og også for dens succes i efterfølgende praksis.  

Afhandlingen vil inddrage den kvalitative undersøgelse, som IASB har anvendt i form af invitation 

til besvarelse af stillede spørgsmål i diskussionspapiret. Respondenterne er ikke blevet særskilt 

udvalgt med henblik på at udgøre en repræsentativ del af totalpopulationen, og tilfældigheden i 

hvem der vælger at svare udgør en risiko for bias for den endelige konklusion. De 13 spørgsmål i 

DP´et er formuleret både på en kvantitativ og en kvalitativ måde, idet DP´et indeholder både ja/nej 

spørgsmål og åbne spørgsmål. Dette giver respondenterne mulighed for at komme ind på andre 

emner end de, der umiddelbart fremkommer ved anvendelsen af kun lukkede spørgsmål. Da antallet 

af høringssvar i alt udgør 220, er de i afhandlingen inddragne respondenter kvalitativt valgt ud fra 

følgende kriterier: 1) at de er repræsentanter for en af de store revisionsvirksomheder, idet disse 

besidder stor faglig viden om regnskabsstandarder både teoretisk og praktisk, 2) at de er 

repræsentanter for produktionsbranchen, hvor der netop forventes store ændringer i fremtidig 

regnskabspraksis, 3) at de er repræsentanter for en virksomhed, da det er denne gruppe der skal 

implementere en ny regnskabsstandard 4) at de er repræsentanter for investorer, der stiller særskilte 

krav til informationsværdien af en standard eller 5) at de er repræsentanter for en national eller 

international faglig regnskabsorganisation, der forventes at besidde stor teoretisk viden og et samlet 

overblik over nutidens og fremtidens krav. Derudover er IOSCO og en software-organisation 

udvalgt for at belyse yderligere vinkler. Der er udvalgt 33 høringssvar, der er specificeret i bilag 1. 

For at sikre en systematisk tilgang til analysen dels i forhold til spørgsmålene i DP´et og dels i 

forhold til andre problemstillinger, er høringssvarene organiseret i et regneark. På denne måde er 

der først foretaget en grov analyse, og dernæst er der foretaget en analyse af sammenhængene for at 

kunne udvælge de væsentligste emner/problemstillinger. 

Strukturmæssigt er opgaven bygget op over de i afsnit 1.2 specificerede operative underspørgsmål 

til problemformuleringen. Indholdet af de enkelte kapitler er uddybet i de følgende afsnit 1.5.1 – 

1.5.6. Afhandlingen afsluttes med en konklusion og en perspektivering på den efterfølgende 

udvikling i konvergensprojektet for omsætning. 
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1.5.1 Kapitel 2 – Bevæggrunde for at ændre eksisterende standarder  

Kapitel 2 vil indeholde en gennemgang af hvad formålet er med at udarbejde en ny standard. Ved at 

vrage de to eksisterende IAS-standarder må det forventes, at der ved disse er blevet identificeret 

nogle svagheder. Kapitlet vil derfor fokusere på at identificere hvilke svagheder, der bliver påpeget 

af IASB selv men også af andre forfattere. Denne gennemgang er valgt medtaget for i efterfølgende 

kapitler at kunne vurdere, om det fremsatte forslag til indhold af en ny standard tager højde for disse 

svagheder.  

1.5.2 Kapitel 3 – Begrebsrammens krav til standard og regnskab 

Kapitel 3 vil indeholde en gennemgang af formålet og målene for IFRS iht. den eksisterende 

begrebsramme samt iht. den kommende begrebsramme. Kapitlet vil endvidere indeholde en analyse 

af de krav, som begrebsrammen i IFRS stiller til indholdet af en standard. Her tænkes specielt på 

om begrebsrammen f.eks. foreskriver en speciel tilgangsmetode til principper såsom f.eks. hvorvidt 

den skal basere sig på præstationsorienteret eller formueorienteret regnskabsteori, eller om der 

f.eks. bliver angivet retningslinjer såsom ”substans over formalia”. Der vil derefter blive foretaget 

en sammenlignende analyse for at vurdere, om ændringerne i begrebsrammen vil påvirke 

omsætningsstandarden.  

1.5.3 Kapitel 4 – IASB´s Discussion Paper 

Kapitel 4 vil indeholde en gennemgang af de enkelte elementer i DP med henblik på at give et 

overblik over principper og definitioner i den foreslåede standard. Derefter vil den foreslåede 

standard blive sammenholdt med begrebsrammen for at vurdere om retningslinjerne i 

begrebsrammen efterleves. I forlængelse heraf vil der blive lavet en sammenholdelse til øvrige 

standarder for at se om, der er overensstemmelse imellem disse.  

1.5.4 Kapitel 5 – Mulige praktiske følger af den nye standard ifølge DP 

Bestyrelserne har forud for udsendelsen af DP´et konkluderet, at forslaget til en ny standard for 

indregning af omsætning har nogle praktiske følger i forhold til de nuværende indregningsmetoder. 

Kapitel 5 vil fremhæve disse følger, og de vil blive diskuteret i det omfang, som de måtte give 

anledning dertil. 

1.5.5 Kapitel 6 – Kritik af ny standard 

Kapitel 6 vil indeholde en belysning af kritik i høringssvarene. Der omtales mange forskellige 

emner i høringssvarene, og valget af emner i kapitel 6 vil ske ud fra en vurdering af emnets 
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vægtning i høringssvarene eller om jeg finder, at der er en problemstilling, der væsentligt ændrer 

den nuværende regnskabsstandards praksis. 

1.5.6 Kapitel 7 - Afhjælpning af svagheder i eksisterende standarder 

Kapitel 7 vil indeholde en analyse af, om de i kapitel 2 konstaterede svagheder og 

uoverensstemmelser er afhjulpet. Kapitlet er placeret som det sidste for, at læseren har opnået en 

forståelse for indholdet af standarden samt respondenterne opfattelse af denne. 

1.6 Begrebsafklaring 

Dette afsnit har til formål at tydeliggøre indholdet af centrale begreber, der er anvendt i 

afhandlingen. Derudover har afsnittet til formål at definere udtryk, der muligvis ikke er 

selvforklarende.  

Præstationsorienteret regnskabsteori 

Ved en præstationsorienteret regnskabsteori opfattes virksomheden ifølge Elling som en 

kontinuerlig strøm af drifts-, investerings- og finansieringstransaktioner, og teorien anviser, at 

resultatopgørelsen skal være et udtryk for disse transaktioners virkninger for en regnskabsperiode2. 

Resultatopgørelsen og dermed indtjeningen er udgangspunktet for regnskabet, og balancen har 

alene sekundær betydning. Regnskabsmæssigt har dette bl.a. indflydelse på målingen af aktiver og 

passiver, idet målinger til kostpris foretrækkes frem for målinger til dagsværdi, idet sidstnævnte i 

modsætning til brugen af kostpriser medfører urealiserede posteringer i resultatopgørelsen. Desuden 

har periodiserings- og matchingprincipperne betydning for korrekt visning af indtjeningsevnen. 

Regnskabsteoriens fokus på kostprismodeller samt historiske begivenhedsforløb medfører, at den 

opfattes som værende bagudrettet. Omsætningen er en del af driftstransaktionerne, og den har 

derfor en stor interesse blandt tilhængere af denne regnskabsteori. 

Formueorienteret regnskabsteori: 

Ved en formueorienteret regnskabsteori opfattes virksomheden ifølge Elling som en beholder af 

aktiver og forpligtelser, hvor forskellen imellem disse angiver egenkapitalen3. Drifts-, investerings- 

og finansieringstransaktioner ses sammen med urealiserede værdiændringer at bidrage til 

bevægelserne i virksomhedens beholdning. Balancen er regnskabets omdrejningspunkt, og 

resultatopgørelsen er alene af sekundær betydning. Regnskabstekniske aktiver og forpligtelser som 

følge af f.eks. periodiserings- eller matchingprincipperne anses for at være misvisende. 

                                                      
2 Elling, side 83 
3 Elling, side 84 
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Regnskabsteoriens fokus på værdien af aktiver og forpligtelser medfører, at den opfattes som 

værende fremadrettet. Omsætningen har primært interesse i dens egenskab af at være en 

medvirkende faktor til ændringerne i virksomhedens beholdninger. 

Begrebsramme 

IFRS anvender udtrykket ’Framework’, som kan oversættes til enten referenceramme eller 

begrebsramme. Ordet begrebsramme anses for værende for snævert et udtryk til at kunne omfatte 

hele indholdet såsom f.eks. diskussionen af brugernes behov for information eller diskussionen af 

formålet med regnskabet.  Udtrykket referenceramme henviser derimod til, at regnskabsfolk, 

revisorer og investorer kan bruge den som et fælles referencepunkt til forståelse af grundlaget for et 

regnskab herunder formålet med et regnskab og definitionen af regnskabsmæssige begreber. I 

afhandlingen er udtrykket begrebsramme dog alligevel valgt benyttet, da dette udtryk er det mest 

almindelige anvendte i den danske litteratur. 

Bestyrelserne 

DP´et anvender udtrykket ’the Boards’, som i afhandlingen er oversat til bestyrelserne. 

Bestyrelserne udgøres af de to bestyrelser i hhv. IASB og i FASB. 

1.7 Kildekritik 

De primære kilder i afhandlingen består af lovgivning i form af begrebsrammer, 

regnskabsstandarder og fortolkningstekster fra IASB. Disse kilder anses alle for at være objektive 

og troværdige. De sekundære kilder består af referater af bestyrelsesmøder indført i IASBupdate af 

referenter. Referaterne anses ligeledes for at være objektive og troværdige, idet 

bestyrelsesmedlemmernes efterfølgende godkendelse af referaterne medfører at eventuel fejlskrift i 

referaterne må antages at blive korrigeret. Ligeledes er der anvendt sekundære kilder i form af 

faglitteratur, andre bøger, artikler og hjemmesider, og forfatterne til disse kilder anses for at være 

subjektive idet deres holdning afspejles i materialet. Jeg har forsøgt at forhold mig kritisk til 

kilderne ved at inddrage flere kilder til at belyse forskellige vinkler for dermed at undgå en ensidig 

tilgang.  
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2 Bevæggrunde for at ændre eksisterende standarder 

2.1 Formålet med at lave en ny standard 

I 2006 udfærdiges et Memorandum of Understanding (MoU) af FASB og IASB, hvori tre 

principper formuleredes for det fremtidige samarbejde om opnåelse af konvergens af 

regnskabsstandarderne. Et af principperne var, at for at undgå ressourcespild ville man udvikle nye 

standarder frem for at eliminere forskelle i regnskabsstandarder, der i forvejen trængte til væsentlige 

forbedringer – nye standarder, der samtidig vil forbedre informationsværdien for investorer. 

De nuværende omsætningsstandarder er begge sidste revideret i 1993, men de stammer oprindeligt 

fra hhv. 1978 (IAS 11) og 1982 (IAS 18). Siden udstedelsen er der sket en stor udvikling indenfor 

handelsmetoder og produkttyper, og der er opstået et behov for stillingtagen til nye 

regnskabssituationer. For at imødekomme dette behov er der blandt andet udstedt nye standarder for 

nogle specifikke områder såsom f.eks. IAS 41 Agriculture og IFRS 4 Insurance contracts, da disse 

ikke sås at kunne indeholdes i de eksisterende. Endvidere er udstedt fortolkningsbidrag til de to 

standarder (SIC-13, SIC-27, SIC-31, SIC-32, IFRIC 12, IFRIC 13, IFRIC 15 og IFRIC 18). Udover 

de nævnte bidrag efterspørges stadig vejledning til f.eks. indregning af omsætning for software4. 

Denne udvikling – som vel kan betegnes som en lappeløsning – er en af årsagerne til, at de givne 

standarder ikke længere vurderes at være i stand til at levere et ideelt indregningsprincip. 

Et andet af principperne i MoU var, at hensynet til forbedring af finansiel information for investorer 

skulle ske ved at bestyrelserne nærmede sig hinanden ved indførelse af en ny fælles standard frem 

for at foretage forbedringer af eksisterende standarder, dvs. opnåelse af konvergens. Dette princip 

kan ikke siges at sigte på højnelse af kvaliteten af indholdet i en standard, men alene siges at 

forbedre muligheden for sammenlignelighed på tværs af lande. 

Sammendragende kan det derfor siges, at det af MoU fremgår, at udviklingen af en ny standard 

begrundes i, at enten har de eksisterende standarder haft behov for et grundigt eftersyn eller også 

har hensynet til investorerne spillet en rolle. De officielle formål for konvergensprojektet for 

omsætning ifølge IASB er følgende: 

 

 

 
                                                      
4 KPMG 2007/08, side 691 

1. provide a single, revenue recognition model applicable to a range of industries  

2. develop a model based on changes in specific assets and liabilities to eliminate 

weaknesses and inconsistencies in existing concepts and standards  

3. converge IFRSs and US requirements. 
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Heraf kan ses, at vægtningen af hensynet til investorerne i MoU ikke medtages lige så ekspressivt i 

formålene for konvergensprojektet for omsætning. Dette kan fortolkes som, at den drivende faktor 

for IASB ikke er hensynet til investorerne men behovet for at undgå ressourcespild ved at lave 

lappeløsninger på en standard, der allerede trænger til forbedringer, jfr. formålets punkt 2 om 

eliminering af svagheder og uoverensstemmelser.  

I den videre gennemgang af hvordan og hvorfor standarden ændres er det vigtigt at undersøge, om 

formålene kan forventes at blive opfyldt. Vurderingen af formålets punkt 1 kan ske vha. en 

gennemgang af høringssvarene for at identificere, om nogle af respondenterne ser hindringer for 

opfyldelsen af dette formål. Ligeledes kan IASB og FASB selv have taget nogle forbehold i enten 

diskussionspapiret eller via anden udsendt materiale. Disse emner behandles i kapitel 5 og kapitel 6. 

Af formålets punkt 2 kan læses, at IAS 11 og IAS 18 indeholder svagheder og er i 

uoverensstemmelse med eksisterende begreber og standarder. I de resterende afsnit af dette kapitel 

vil svagheder og uoverensstemmelser blive uddybet både i forhold til IASB´s egne udtalelser men 

også i forhold til eksisterende litteratur. Formålets punkt 3 ses at blive opnået ved udarbejdelsen af 

én fælles standard, og da dette nærmest giver sig selv, er det ikke interessant at undersøge dette 

nærmere. 

2.2 Svagheder i IAS 11 og IAS 18 

I konvergensprojektet mellem IASB og FASB er der enighed om, at fremtidige standarder skal være 

principbaserede, hvilket IAS 11 og IAS 18 allerede er. Der må derfor eksistere nogle andre 

svagheder med de eksisterende standarder, der gør, at behovet for at udvikle en helt ny standard 

indfinder sig. Hvilke svagheder er IASB løbet ind i, som ikke har kunnet rettes i de eksisterende 

standarder? IASB nævner selv følgende svaghed: 

Mangel på vejledning om indregning og måling for kontrakter med flere elementer (IAS 18) 

Ifølge DP´et giver svagheden sig udslag i, at brugerne tolker ordlyden i standarden på forskellig vis, 

hvilket resulterer i, at to ellers identiske situationer ikke bliver behandlet regnskabsmæssigt ens. For 

kontrakter med flere elementer betyder det f.eks., at indregning sker for alle elementer enten ved 

levering af det første eller det sidste element, hvilket giver to meget forskellige 

indregningstidspunkter. Ligeledes er IAS 18 tavs om målingen af de enkelte elementer, hvilket i 

praksis betyder forskellige målinger for identiske enheder.  
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KPMG er enige i, at den nuværende vejledning ikke er tilstrækkelig til at separere elementerne i en 

kontrakt med flere elementer. Processen for at separere sådanne kontrakter kan illustreres således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: KPMG Insights, side 700 

For at løse den manglende vejledning om separation af de enkelte elementer i IAS 18, jfr. step 2 i 

figuren, anbefaler KPMG, at man i praksis inddrager hhv. IAS 11 om deling af kontrakter og den 

amerikanske vejledning EITF 00-21 ”Accounting for Revenue Arrangements with Multiple 

Deliverables”. I forbindelse med målingen af de enkelte elementer er KPMG enig i, at IAS 18 

mangler at specificere en metode til samtidig at foretage en fordeling af omkostninger og 

omsætning ud på elementerne5. Ernst & Young er enige med synsvinklen hos KPMG6.  

KPMG nævner, at software indeholder en særskilt problematik, idet der mangler en vejledning om 

indregning af software.  

Ifølge KPMG kan indregningen af software ske på flere forskellige måder afhængig af substansen i 

kontrakten. F.eks. kan specialfremstilles software skulle indregnes efter produktionsmetoden, 

hvorimod almindelig salg af software skal indregnes efter salgsmetoden. Der mangler en 

tydeliggørelse af hvornår, en softwareleverance skal anses som værende specialfremstillet eller 

værende en standardvare. Denne problematik hidrører fra den overordnede differentiering i 

                                                      
5 KPMG, side 700-701 
6 Ernst & Young, side 1568-1570, 1610 

IAS 18 

Sales and Services 

Step 1 Determine  

substance of the contract 

Step 2 Identify  
transactions (components) 

within a contract) 
IAS 18.13 

Sale of goods 

IAS 18.14 

Outcome of transaction 

not reliably estimable: 

revenue recognised to 

extent of expenses 

recognised- IAS 18.26 

Step 3 Apply recognition 

criteria 

Step 4 Measurement 

IAS 11.7 

IAS 11 

Construction of  
customised assets 

Outcome of  

transaction reliably 

estimable: IAS 18.21 

refers to IAS 11 

Fair value of 
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IAS 11.11 and 11.12 

Outcome of  

transaction reliably 

estimable: revenue 

recognised by stage of 

completion-IAS 11.22 

 

Outcome of transaction 

not reliably estimable: 

revenue recognised to 

extent of contract costs 

incurred-IAS 11.22 

 

Rendering of services  
IAS 18.20 

Fair value of 

 consideration received  
IAS 18.9 
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hvorvidt, at indregning skal ske efter IAS 11 eller IAS 18, jfr. step 1 i ovenstående figur – denne 

problematik er ikke medtaget i DP´et – problemet forventes dog automatisk at forsvinde ved en 

sammenlægning af de to standarder til én, og det behandles derfor ikke yderligere i afhandlingen. 

Herudover nævner KPMG også vanskelighederne ved at adskille de enkelte elementer i en 

softwarekontrakt, hvilket kan genfindes i den af IASB nævnte svaghed, jfr. ovenfor7. Ernst & 

Young er enige i, at software indeholder de skildrede problemstillinger, og at dette har medført brug 

af utallige variationer i virksomhedernes indregningsmåder. Ernst & Young nævner, at en i praksis 

anvendt løsningsmodel har været at tage udgangspunkt i den amerikanske vejledning SOP 97-2 

Software Revenue Recognition8. 

IASB nævner også følgende svaghed i de eksisterende omsætningsstandarder: 

Mangel på vejledning mht. tydelig skelnen imellem varer og tjenesteydelser  

Den manglende tydeliggørelse af hvornår et produkt er en vare eller en tjenesteydelse har bl.a. 

resulteret i udstedelsen af IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate. Svagheden har 

ifølge DP´et betydet, at ellers enslydende kontrakter blev indregnet enten i henhold til 

produktionsmetoden eller salgsmetoden. 

Idet entreprisekontrakter kan indeholde såvel aftale om levering af tjenesteydelser og/eller levering 

af varer, anses problemstillingen ikke at hidrøre fra en skelnen imellem IAS 11 og IAS 18, jfr. step 

1 i figuren ovenfor. Problemstillingen forårsages af flere indregningsmuligheder i IAS 18. 

Problemet med fast ejendom bestod i, at kontrakter der faldt udenfor IAS 11, kunne indeholde islæt 

af begge elementer som f.eks. mursten og håndværkerens timeløn. Mursten kunne herefter 

indregnes som salg af en vare, og håndværkerens timeløn som en tjenesteydelse, hvilket svarer til 

processen i step 2 ifølge figuren. Retningslinjerne i IFRIC 15 angiver, at er der alene tale om 

levering af tjenesteydelser, skal der foretages indregning efter produktionsmetoden – og er der tale 

om både levering af varer og tjenesteydelser, skal indregning derimod foretages efter salgsmetoden 

med mindre der er tale om løbende overførsel til kunden9. 

Udover at kommentere problemstillingens forekomst ved fast ejendom, nævner Ernst & Young og 

KPMG ikke andre produkter med lignende problemstillinger.  

                                                      
7 KPMG 2007/08, side 691 og 730 
8 Ernst & Young, side 1609-1611 
9 Ernst & Young, side 1630-1631 
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2.3 Uoverensstemmelse med begreber 

Ifølge DP´et er der uoverensstemmelse med definitionen af aktiver. Dette ses f.eks. når et salg 

ikke opfylder kriterierne for indregning trods, at der er sket levering. Ved udskydelse af indregning 

af omsætning i denne situation bliver den leverede vare optaget som en lagervare, selvom 

virksomheden ikke længere har kontrollen over den. Uoverensstemmelsen fremkommer ved, at der 

benyttes to forskellige begreber til vurdering af om varen kan indregnes – ved indregning af 

omsætning ses på risikoovergangen, hvorimod der ved indregning af et aktiv ses på besiddelsen af 

kontrol. 

KPMG og Ernst & Young anerkender, at fysisk levering kan være sket uden samtidig overførsel af 

risiko og økonomisk fordel til kunden10. De nævner dog ikke konsekvensen heraf hverken i 

omsætnings- eller varelagerstandarden. 

Ligeledes er der ifølge DP´et uoverensstemmelse med definitionen af forpligtelser , hvilket 

illustreres ved kontrakter indeholdende flere elementer heriblandt efterfølgende serviceydelser i 

form af f.eks. garantier. I disse situationer indregnes oftest hele omsætningen ved levering, og en 

forpligtelse optages samtidig til dækning af fremtidig service. Ifølge IASB skal der ikke foretages 

hensættelse til en forpligtelse, men derimod kun indregnes den del af omsætningen, der vedrører det 

reelt leverede. Hvorvidt der her er tale om en uoverensstemmelse med begrebet forpligtelse kan 

diskuteres. Fortolkningen stemmer ikke overens med de kriterier, der opstilles i begrebsrammen og 

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: 

Der er ifølge begrebsrammen paragraf 91 tale om en hensat forpligtelse, når følgende kriterier er 

mødt: 

• Det er sandsynligt, at der vil ske et træk på selskabets økonomiske ressourcer. 

• Forpligtelsen skal kunne opgøres pålideligt, hvilket indebærer at estimater kan anvendes, når 

blot der er tale om et pålideligt estimat. 

Et yderligere kriterium nævnes i IAS 37 paragraf 14: 

• Forpligtelsen skal være et legalt eller faktisk krav (følge af praksis) 

Ligeledes stemmer eksemplet i DP´et ikke overens med et eksempel, der gives i IAS 37: 

                                                      
10 KPMG, side 712, Ernst & Young, side 1572 
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”A manufacturer gives warranties at the time of sale to purchasers of its three product lines. Under 

the terms of the warranty, the manufacturer undertakes to repair or replace items that fail to 

perform satisfactorily for two years from the date of sale. At the balance sheet date, a provision of 

60,000 has been recognised. The provision has not been discounted as the effect of discounting is 

not material.” 11 

Efterfølgende serviceydelser såsom en garanti bør derfor indregnes som en hensat forpligtelse i 

henhold til eksisterende IFRS. På hvilken måde IASB mener, at der er en uoverensstemmelse med 

definitionen af forpligtelser, er ikke uddybet yderligere i DP´et og er derfor uvis. 

Uoverensstemmelsen må efter min mening ligge i, at en efterfølgende service såsom en garanti er 

tilladt indregnet som en forpligtelse på trods af, at den måske bør anses som et omsætningselement. 

KPMG anser almindelige garantier for at være en forpligtelse. I tilfælde af unormale garantier kan 

der være tale om, at der ikke er sket overførsel af risiko og økonomiske fordele til kunden12. Ernst 

& Young er enig i at garantier er en forpligtelse13. Ingen af dem kommenterer på, om disse kan 

anses for en del af omsætningen. 

2.4 Uoverensstemmelse med andre standarder 

I DP nævnes den indbyrdes uoverensstemmelse mellem de to omsætningsstandarder i forhold 

til valg af indregningsmetode. Inkonsistensen ses at stamme fra, at IAS 11 bygger på et princip 

om at indregning skal ske i forhold til aktiviteten, hvorimod princippet i IAS 18 foreskriver, at 

indregning skal ske ved risikoens overgang og kundens opnåelse af kontrol over varen.  

Regnskabsmæssigt kan dette illustreres ved et uddrag af regnskabspraksis fra årsrapporten for 

Vestas: 

”Entreprisekontrakter om levering af større vindkraftværker med en høj grad af individuel 

tilpasning indregnes i omsætningen i takt med opførelsen, baseret pa de enkelte kontrakters 

færdiggørelsesgrad (turnkey og supply-and-installation projekter). Nar resultatet af en 

entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de 

medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet. Salg af 

enkeltmøller og mindre vindkraftværker baseret pa standardløsninger (supply-only projekter) samt 

                                                      
11 IAS 37, Appendix D, Example 1 
12 KPMG, side 591, 713-714 
13 Ernst & Young, side 1524 
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salg af reservedele indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted 

inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.”14 

Af eksemplet fremgår det, at vindkraftværker efter nuværende regnskabsstandarder bliver indregnet 

på to forskellige måder. Der er således ingen tvivl om, at de to standarder hviler på hver deres 

princip. Hvorvidt dette anses for en svaghed er dog en anden sag. KPMG og Ernst & Young 

kommenterer ikke på, om de anser det for en svaghed eller ej. 

2.5 Uoverensstemmelser med begrebsramme 

Der eksisterer to overordnede paradigmer for regnskabsteori henholdsvis den 

præstationsorienterede regnskabsteori og den formueorienterede regnskabsteori. Den eksisterende 

begrebsramme synes at bekendes sig til begge teorier ved at benytte sig af følgende formulering: 

”The objective of financial statements is to provide information about the financial position, 

performance and changes in financial position of an entity that is useful to a wide range of users in 

making economic decisions.”15 (mine understregninger) 

Den præstationsorienterede teori knytter sig til udtrykket ”præstation”, hvorimod den 

formueorienterede teori knytter sig til udtrykket ”finansiel stilling”, og formuleringen af formålet 

medfører, at de begge gives en fremtrædende plads. En gennemgang af begrebsrammen viser dog, 

at den formueorienterede teori vægtes højest, hvilket bl.a. kommer til udtryk i definitionen af 

indregning af indtægter: 

” Income is recognised in the income statement when an increase in future economic benefits related 

to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured reliably.”16  

Indregning af indtægter skal dermed opgøres på grundlag af ændringer i aktiver og forpligtelser. En 

gennemgang af IAS 11 og IAS 18 indikerer dog, at det i praksis ikke er ændringer i aktiver og 

forpligtelser, der danner basis for indregning. Derimod fremhæves principper som realisation, 

matching og periodisering, der alle relaterer sig til transaktioner og ikke til aktiver eller 

forpligtelser. Disse principper er nogle af kendetegnene ved den præstationsorienterede teori.17 Det 

skal dog for god ordens skyld nævnes, at IAS 18.7 i sin definition af omsætning karakteriserer 

omsætning som førende til en stigning i egenkapitalen, men udover at blive nævnt her benyttes 

vendingen ikke yderligere i IAS 18.  
                                                      
14 Vestas, Årsrapport 2008, side 54 
15 IFRS begrebsramme, paragraf 12 
16 IFRS begrebsramme, paragraf 92 
17 Wüstemann, Kierzek, side 77 
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Af ovenstående kan udledes, at begrebsrammen er præget af den formueorienterede teori, hvorimod 

standarderne for omsætning primært bygger på den præstationsorienterede teori18. Indregning af 

omsætning kan dermed siges at bygge på begge teoriretninger alt efter, om man tager udgangspunkt 

i begrebsrammen eller standarderne.19 

2.6 Delkonklusion 

Formålet med en ny omsætningsstandard er at levere en indregningsmodel med basis i et enkelt 

princip. Modellen skal bygge på en formueorienteret regnskabsteori, og den skal samtidig eliminere 

eksisterende problemstillinger. De eksisterende omsætningsstandarder er vurderet til at have for 

mange svagheder og til at være inkonsistente i forhold til andre standarder og begreber. De er valgt 

vraget for at undgå ressourcespild ved at lave lappeløsninger. 

Ovenstående gennemgang har vist, at der eksisterer en del mangler ved de eksisterende standarder 

for indregning af omsætning. Disse kan kort opsummeres således: 

1. Mangel på vejledning om indregning og måling for kontrakter med flere elementer (IAS 18) 

2. Mangel på vejledning mht. tydelig skelnen imellem varer og tjenesteydelser (IAS 18) 

3. Indregningskriteriet ”risikoens overgang” kan medføre, at der trods levering skal indregnes 

et aktiv uanset, at dette aktiv ikke overholder definitionen af et aktiv 

4. IASB mener, at der eksisterer en uoverensstemmelse med definitionen af forpligtelser i 

forbindelse med garantier og efterfølgende serviceydelser. 

5. Anvendelse af to forskellige indtægtsmetoder i IAS 11 og IAS 18 

6. Inkonsistens mellem begrebsramme og omsætningsstandarder mht. valg af regnskabsteori 

medfører, at der ikke kun er en tilgang til indregning af indtægter. 

I forhold til punkt 1 er KPMG og Ernst & Young enig i, at der foreligger en mangel i IAS 18. Den 

praktiske løsning for indregningen er inddragelse af anvisninger i IAS 11 og EITF 00-11. Ifølge 

Ernst & Young findes der ligeledes for punkt 1 hjælp at hente i SOP 97-2 (dog kun i forhold til 

software). 

I forhold til punkt 2 nævnes fast ejendom som et eksempel på vanskeligheden ved at skelne imellem 

varer og tjenesteydelser. Eksemplet lider af, at manglen er løst ved udsendelsen af IFRIC 15. 

KPMG og Ernst & Young kommenterer ikke på hvorvidt, at der er behov for en vejledning i forhold 

til andre produkter. 

                                                      
18 Ernst & Young, side 1564 
19 Nobes, side 86 
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I forhold til punkt 3 anerkender både KPMG og Ernst & Young, at der kan ske levering uden 

samtidig overgang af risici og økonomiske fordele. Ingen af dem nævner dog konsekvensen herfor 

på varelageret, hvilket kan indikere, at problemstillingen måske ikke er væsentlig i praksis. 

Ligeledes kommenterer de ikke på, om behandlingen af garantier i henhold til punkt 4 lider af en 

svaghed. 

Brugen af to forskellige principper til indregning af omsætning er korrekt, men om dette kan anses 

for en svaghed er uvis. DP´et konkluderer, at det er en svaghed uden samtidig at give en forklaring 

på hvorfor. KPMG og Ernst & Young kommenterer ikke på, om to indregningsprincipper medfører 

eksistensen af en svaghed. Svagheden i punkt 5 er derfor ubegrundet, og fremstår således alene som 

en påstand. 

Den nuværende begrebsramme er opbygget til at kunne rumme såvel den præstationsorienterede 

regnskabsteori som den formueorienterede. Definitionen på indkomst i begrebsrammen lægger op 

til en formueorienteret tilgang for omsætningsstandarderne, men disse bygger dog primært på den 

præstationsorienterede regnskabsteori. Der ses således en inkonsistens imellem begrebsrammen og 

omsætningsstandarderne, hvilket udgør det 6. punkt i ovenstående oversigt. 

I den videre analyse vil det blive vurderet, om disse mangler bliver elimineret ved det fremsatte 

forslag til indregning af omsætning. Punkt 1-5 vil blive gennemgået i kapitel 7. Punkt 6 vil blive 

gennemgået særskilt i kapitel 3, idet IASB og FASB i øjeblikket er i gang med et projekt omkring 

begrebsrammen, der kan have betydning for valg af regnskabsteori og tilgangen til en standard. 
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3 Begrebsrammens krav til standard og regnskab 

IAS 11 og 18 er begge fra 1993, hvor den regnskabsmæssige tilgang tog udgangspunkt i 

resultatopgørelsen og dermed baserede sig på den præstationsorienterede teori. Måling foregik vha. 

historiske kostpriser. Sidenhen er der sket en udvikling hen imod den formueorienterede 

regnskabsteori, hvor balancen vægtes højest og hvor resultatopgørelsen alene ses som en residual 

heraf. Måling foregår nu primært ved hjælp af dagsværdier. En standard bør som minimum 

forventes at leve op til den overordnede begrebsramme, og det er derfor interessant at undersøge 

formålet med begrebsrammen og dennes mål for årsrapporter. 

3.1  Formål og mål ifølge eksisterende begrebsramme 

Formålet med begrebsrammen er bl.a. at assistere IASC som et grundlag for udarbejdelsen af nye 

standarder og revisionen af eksisterende standarder. Begrebsrammen skal derfor være 

retningsgivende for hvordan, en standard skal udarbejdes. Det er vigtigt at holde sig for øje, at 

begrebsrammen ikke er en standard i sig selv, og at indholdet i standarderne har første prioritet i 

forhold til fortolkninger. Dette betyder, at der er mulighed for eksistensen af uoverensstemmelser 

mellem begrebsrammen og den enkelte standard, hvilket ikke forekommer at være et konsistent 

udgangspunkt. 

Begrebsrammen fastlægger målet med årsrapporten som primært værende at levere information, der 

kan danne grundlag for økonomiske beslutninger for en bred gruppe af brugere, jfr. begrebsramme 

paragraf 12. Informationen skal gives for virksomhedens finansielle stilling, dens præstation samt 

pengestrømsopgørelse. Sekundært er målet at levere information, der kan danne grundlag for 

forvaltningskontrol af virksomhedens ledelse, jfr. begrebsramme paragraf 14. Forvaltningskontrol 

ses dog alene som værende et udslag af brugernes behov for at kunne træffe økonomiske 

beslutninger, og dette mål bliver således underlagt det primære mål. 

Målet ses opnået ved at foreskrive fire kvalitative karakteristika, som årsrapporten skal leve op til. 

Dette drejer sig om: 

1. Forståelighed 

Informationen skal kunne forstås af brugere med en vis økonomisk forudsætning. 

2. Relevans 

Information er relevant, når den kan bruges til forudsigelighed eller kan bekræfte/afkræfte 

eksisterende viden. Relevans forudsætter, at information samtidig bedømmes for sin 



21 
 

væsentlighed, hvilket indtræder, når den har betydning for brugernes økonomiske 

beslutninger. 

3. Pålidelighed 

Information skal udvise troværdig repræsentation, fremhæve indhold frem for formalia, 

være neutral, udvise forsigtighed og være fuldstændig. 

4. Sammenlignelighed 

Informationen skal være sammenlignelig over tid og mellem virksomheder. 

Ved brug af disse karakteristika opnås, at årsrapporten giver et retvisende billede (true and fair 

view/fair presentation), jfr. begrebsrammen paragraf 46.  

Et andet krav til årsrapporten er, at indregning skal ske i henhold til den formueorienterede 

regnskabsteori, jfr. begrebsrammen paragraf 82-98. Dette er dog som nævnt i afsnit 2.5 et paradoks, 

idet årsrapporten skal fremvise såvel den finansielle stilling som virksomhedens præstation. 

Resultatopgørelsen i en formueorienteret tilgang ´bebyrdes´ med urealiserede værdiændringer af 

balanceposter, og denne skal da først ”renses” for sådanne poster før virksomhedens præstation kan 

vurderes.  

3.2 Formål og mål ifølge kommende begrebsramme 

IASB og FASB er i gang med at udarbejde en fælles begrebsramme. Projektet er opdelt i otte faser, 

og for fase A omhandlende mål og kvalitative karakteristika udkom i maj 2008 et Exposure Draft 

(ED) og fasen var forventet godkendt i 4. kvartal 2009.  

Det primære mål med årsrapporten er stadig at levere information, der kan danne grundlag for 

økonomiske beslutninger, jfr. ED paragraf OB2. Antallet af brugere af informationen begrænses 

ved, at der fortrinsvist fokuseres på kapitalydere i form af investorer, långivere og andre kreditorer. 

Samtidig sker der en ændring i indholdet af information, idet informationen fremadrettet skal gives 

for, at brugerne kan vurdere virksomhedens pengestrømsopgørelse samt forvaltningskontrol af 

virksomhedens ledelse, jfr. ED paragraf OB9.  

For at kunne vurdere virksomhedens pengestrømsopgørelse og foretage forvaltningskontrol er det 

nødvendigt at få information om økonomiske ressourcer (aktiver) og om krav på disse ressourcer 

(forpligtelser/egenkapital) samt ændringer heri, jfr. ED paragraf OB15. Ændringer i ressourcer og 

disses krav skal ifølge ED OB18 betragtes som værende et resultat af virksomhedens præstation. De 

i den eksisterende begrebsramme anvendte udtryk om virksomhedens ”finansielle stilling” og 

”præstation” ses således at blive nedgraderet til underpunkter til målene om pengestrømsopgørelse 
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og forvaltningskontrol. Selvom fokus trækkes bort fra konflikten mellem at prioritere enten 

resultatopgørelsen eller balancen, indikerer de anvendte udtryk kraftigt, at der i ED anvendes en 

formueorienteret regnskabsteori som grundlag for årsrapporter. Ifølge IASB skal den nye 

begrebsramme indeholde en ny definition af indregning af omsætning, men denne er ikke p.t. 

udarbejdet. Arbejdsgruppen påtænker at tage udgangspunkt i den definition, der udarbejdes i 

forbindelse med det eksisterende projekt omkring udarbejdelse af en ny standard for indregning af 

omsætning20. 

Som i den eksisterende begrebsramme foreskriver også ED, at der skal anvendes kvalitative 

karakteristika til at opnå målene. De fundamentale karakteristika er skåret ned fra fire til to: 

1. Relevans 

Information er relevant, når den kan bruges til forudsigelighed eller kan bekræfte/afkræfte 

eksisterende viden. (ED QC3) 

2. Troværdig repræsentation 

Information skal være fuldstændig, neutral og uden væsentlige fejl. (ED QC7) 

De to fundamentale kvalitative karakteristika underbygges af fire forstærkende kvalitative 

karakteristika, jfr. ED QC15, hvilket er: 

1. Sammenlignelighed 

2. Verificerbarhed 

3. Rettidighed 

4. Forståelighed  

Af disse fire var sammenlignelighed og forståelighed før særskilte fundamentale kvalitative 

karakteristika, rettidighed var en begrænsning, og verificerbarhed blev af nogle anset som en del af 

pålidelighed21.  

Informationer givet i årsrapporten er underlagt begrænsningerne væsentlighed og omkostning. 

 

 

 

                                                      
20 www.IASB.org 
21 Liempd, 2007 
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3.3 Sammenligning af de to begrebsrammer 

En sammenligning af karakteristikaene er vist i følgende figur: 

Eksisterende begrebsramme  Begrebsramme ifølge ED 

Fundamentale karakteristika 

Forståelighed 
Relevans 

• Væsentlighed 
Pålidelighed 

• Troværdig repræsentation 
• Indhold frem for formalia 
• Neutral 
• Forsigtighed 
• Fuldstændighed 

Sammenlignelighed 
 

 Relevans 
Troværdig repræsentation 

• Fuldstændig 
• Neutral 
• Uden væsentlige fejl 
 

Forstærkende karakteristika 

Ingen  Sammenlignelighed 
Verificerbarhed 
Rettidighed 
Forståelighed 

Begrænsninger 

Rettidighed 
Benefit & cost 

 Væsentlighed 
Cost 

Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenligningen af karakteristikaene viser, at der udover indbyrdes sammenhænge ikke er sket de 

store ændringer. De væsentligste ændringer er, at 1) forsigtighed (prudence) er fjernet som en følge 

af dens konflikt med kravet om neutralitet, jfr. ED BC2.21, og 2) at princippet om indhold frem for 

formalia er fjernet som et selvstændigt princip, og 3) at troværdig repræsentation er givet en mere 

fremtrædende plads.  

Forsigtighedsprincippet har historisk set været tilknyttet udtrykket ”en indtægt tages når den er 

sikker, mens et tab tages når det truer”. Forsigtighed burde have været forstået som omhu ved skøn, 

men princippet er i praksis blevet anvendt til at opbygge skjulte reserver ved at foretage 

hensættelser. Fjernelsen af begrebet vil dermed ikke umiddelbart få en effekt på indregning af 

omsætning. Princippet om indhold frem for formalia er ifølge ED en egenskab allerede indeholdt i 

troværdig repræsentation, idet formalia der ikke afspejler indholdet ellers ville give en utroværdig 

repræsentation. Det er derfor ikke skønnet nødvendigt at medtage den som et særskilt 

karakteristikum. Troværdig repræsentation er valgt frem for begrebet pålidelighed, idet sidstnævnte 

begreb fremstod for diffust og slidt. Indholdsmæssigt er der i store træk ikke den store forskel 
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imellem forståelsen af de to begreber. Sammendragende kan det siges, at den fremtidige tilgang til 

indregning af omsætning i forhold til karakteristikaene ikke forventes at medføre nogen ændringer 

imellem de to sæt af begrebsrammer. 

Sammenholdes de to begrebsrammer mht. målene ses, at det primære mål stadig er, at information 

skal fokusere på at være et brugbart grundlag til at kunne drage økonomiske beslutninger. I den 

kommende del af analysen vil jeg vende tilbage dette punkt for at se, om dette mål bliver opfyldt i 

standarden for indregning af omsætning. 

Gennemgangen af begrebsrammen viser, at den formueorienterede tilgang vægtes højere end den 

præstationsorienterede tilgang. Dette afstedkommer det interessante spørgsmål om hvorfor, 

vægtningen på den formueorienterede regnskabsteori ses at være så stor. Der er blevet stillet 

spørgsmålstegn ved dette, idet det fremhæves, at den præstationsorienterede regnskabsteori er den, 

der frembringer størst viden om selskabets driftsaktiviteter. Driftsaktiviteterne er den ingrediens i 

virksomheden, der i det lange løb vil tilføre virksomheden værdi – og ikke her-og-nu 

værdireguleringerne af balanceposterne22. I stedet for at forfølge kun en regnskabsteori foreslår 

Dichev, at der laves en opdeling i den valgte tilgangsmåde således, at poster i resultatopgørelsen og 

balancen, der har relevans for driftsaktiviteterne opgøres efter den præstationsorienterede 

regnskabsteori, og de øvrige opgøres efter den formueorienterede regnskabsteori. Dette vil efter den 

pågældende forfatters mening give en bedre information for brugerne.  

3.4 Delkonklusion 

Konvergensprojektet omkring begrebsrammen medfører ingen væsentlig ændring i forhold til 

omsætningen udover, at der sker en opstramning af forholdet til den formueorienterede 

regnskabsteori. Dette har den implikation, at en ny omsætningsstandard ligeledes skal følge denne 

streng. Dette ligger ikke i omsætningens natur, da den som en driftsaktivitet har en mere naturlig 

forbindelse med den præstationsorienterede teori. Da den formueorienterede regnskabsteori vægtes 

højest i ED´et for begrebsrammen, er det derfor væsentligt at vurdere om dette også vil gøre sige 

gældende i standarden for indregning af omsætning. For at bidrage til konsistensen i IFRS må det 

dog forventes, at standarden for indregning af omsætning vil blive baseret på den formueorienterede 

regnskabsteori. Problemstillingen vil blive behandlet nedenfor i afsnit 4.3. 

I begrebsrammen formuleres nogle karakteristika, som en ny standard bør inddrage for at sikre at 

den forventede kvalitet af årsrapporter opnås. Forskellen i karakteristikaene imellem den nuværende 

                                                      
22 Dichev 2008 
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begrebsramme og ED´et vurderes at få en begrænset indflydelse på en ny standard for indregning af 

omsætning, idet forskellen primært koncentrerer sig om formuleringen samt om karakteristikaenes 

indbyrdes rangorden. I afsnit 4.3 vil det blive undersøgt i hvilket omfang karakteristikaene 

forventes at få en indvirkning på standardens udformning. 
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4 IASB´s discussion paper 

4.1 Visionen for fremtidens indregning af omsætning 

I de nuværende to omsætningsstandarder er der lagt vægt på indtjeningsprocessen, hvilket bl.a. ses i 

valget af indregningsmetoderne salgskriteriet (IAS 18) og produktionskriteriet (IAS 11). Fokus er 

her henholdsvis på ”hvornår der er sket et salg” og ”hvor langt fremme produktionen er af den 

solgte vare”. Begge dele er elementer i indtjeningsprocessen, der kan illustreres således: 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på basis af Jens O. Elling, Årsrapporten – Teori og regulering, s. 259 

Fremadrettet skal fokus ifølge DP være på ændringer af aktiver og forpligtelser og kun i mindre 

grad på indtjeningsprocessen. Indtjeningsprocessen er dog stadig vigtig, men den ses kun som en 

afledt effekt. Den nye metode skal ikke betragtes som en tidsmæssig proces, men som en opgørelse 

af status over nettokontraktpositionen. Dette kan illustreres således: 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ordre-
modtagelse 

Produktion Salg/ 
levering 

Indbetaling 

Råvare-
stadiet 

Varer i arbejds-
stadiet 

Færdigvare-
stadiet 

Salgs-
stadiet 

Betalings-
stadiet 

Indregning 
efter 
produktions-
metoden 

Indregning 
efter salgs-
metoden 

Det mest 
usikre 
overskud 

Det mest 
sikre 
overskud 

Indgåelse af 
kontrakt 

Stigning i aktiver / 
fald i forpligtelser 

(balance) 

Indregning efter kontrakt-
opfyldelsesmetoden 
(resultatopgørelse) 

Opfyldelse af 
præstations-
forpligtelse 

Netto 
kontrakt-
position 

Ny netto kontraktposition 

Fortsætter indtil netto 
kontraktposition er nul 
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Opgørelsen af status på nettokontraktpositionen sker kontinuerligt i forbindelse med opfyldelse af 

kontraktforpligtelserne. Præstationsforpligtelse er et af delelementerne i den nye standard, og 

begrebet må siges at spille en væsentlig rolle idet den danner grundlaget for 

nettokontraktforpligtelsen. Den og øvrige delelementer vil blive gennemgået i næste afsnit. 

4.2 Delelementer i DP 

Det nye indregningsprincip er kontraktbaseret. Udgangspunktet er, at der mellem kunde og 

virksomhed indgås en kontrakt. Definitionen herpå lyder: 

”A contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable obligations”23.  

Kontraktindgåelse kan ske mundtlig, skriftlig eller på anden vis – den eneste betingelse er, at der 

skal være tale om en gensidigt bindende kontrakt mellem minimum to parter. Denne formulering 

dækker over andre situationer end blot omsætning, således kan f.eks. indgåelse af en lejekontrakt på 

en bil til brug af virksomheden blive omfattet af definitionen. Ligeledes kan salg af driftsaktiver 

indeholdes i den nævnte definition. For at forebygge misforståelser af denne art defineres den ene 

part – kunden – efterfølgende således: 

”A customer is a party that has contracted with an entity to obtain an asset (such as a good or a 

service) that represents an output of the entity´s ordinary activities.”24 

Hermed begrænses omfanget af kontrakter til kun at gælde kontrakter vedr. levering af aktiver 

hidrørende fra virksomhedens ordinære aktivitet samtidig med, at der skal være tale om et 

kundeforhold. På denne måde bliver ovenfornævnte situationer sorteret fra.  

En kontrakt består af de rettigheder og forpligtelser, der påhviler virksomheden. Rettigheder 

udgøres af virksomhedens krav mod kunden, hvilket vil sige kundens modydelse for aktivet. 

Forpligtelser i en kontrakt kaldes i DP´et for præstationsforpligtelser. Disse defineres på følgende 

måde: 

”An entity´s performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer an asset 

(such as a good or a service) to that customer.”25 

 

                                                      
23 IASB, Discussion Paper, side 25 
24 IASB, Discussion Paper, side 27 
25 IASB, Discussion Paper, side 33 
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Præstationsforpligtelser består af de løfter, der i henhold til kontrakten skal opfyldes af 

virksomheden. Løfterne kan opdeles i tre forskellige typer: 

1. De umiddelbart identificerbare løfter (f.eks. varer eller tjenesteydelser) 

2. Medfølgende løfter som følge af lovkrav (f.eks. lovpligtig garanti) 

3. Medfølgende løfter iht. praksis (f.eks. branchekutyme)  

Af definitionen fremgår endvidere, at virksomhedens præstationsforpligtelse er at betragte som en 

overførsel af et aktiv såsom en vare eller en tjenesteydelse.  

Ved indgåelsen af kontrakten opgøres nettokontraktpositionen, hvilket betyder, at alle rettigheder 

og præstationsforpligtelser specificeres og måles. Dette resulterer i enten et kontraktaktiv eller en 

kontraktforpligtelse, der skal indregnes i balancen. Som udgangspunkt sker målingen af 

præstationsforpligtelser til samme værdi som rettighederne, hvilket vil sige, at nettokontraktens 

første indregning sker til kr. 0. Kun ved tabsgivende kontrakter vil første indregning ske ved 

optagelse af en forpligtelse i balancen. 

Der foretages indregning af omsætning, når der sker en stigning i nettokontraktpositionen som følge 

af virksomhedens opfyldelse af en præstationsforpligtelse. Et fald i nettokontraktpositionen som 

følge af kundens betaling medfører derimod ingen indregning af omsætning, idet der her er tale om 

en reduktion af rettigheder og ikke en ændring af præstationsforpligtelserne. Er der tale om en 

forudbetaling fra kunden således, at nettokontraktpositionen bliver negativ, vil 

nettokontraktpositionen som hidtidig praksis skulle optages som en forpligtelse i balance.  

Den valgte fremgangsmåde er i overensstemmelse med nuværende praksis. Forudbetalinger fra 

kunden medfører ingen indregning af omsætning, men der optages en forpligtelse i balancen. 

Ligeledes medfører leveringer til kunden, at der optages et aktiv i balancen (regnskabsposten 

tilgodehavender) og samtidig indregnes omsætning. 

Den ovenstående gennemgang viser hvordan en kontrakt indgås og dens nettoposition opgøres, 

samt hvornår ændringer i nettokontraktpositionen giver anledning til indregning af omsætning. 

Dette leder samlet frem til følgende princip for indregning af omsætning: 

”For a contract with a customer, revenue is recognized when a contract asset increases or a 

contract liability decreases (or some combination of the two).”26 

                                                      
26 IASB Discussion Paper, side 31 



29 
 

Næste trin er, at konstatere hvordan en kontrakt opsplittes i de enkelte præstationsforpligtelser, samt 

hvornår en præstationsforpligtelse anses for opfyldt. 

En kontrakt bør ifølge DP opsplittes i de enkelte præstationsforpligtelser såfremt, der er forskel i 

tidspunkt for overførslen af varen/tjenesteydelsen til kunden. En enkelt præstationsforpligtelse kan 

dermed bestå af flere enheder (varer og tjenesteydelser). Det vigtigste er, at de enkelte 

præstationsforpligtelser tidsmæssigt afspejler de reelle overførsler til kunden. DP´et angiver, at 

tjenesteydelser oftest kendetegnes ved løbende overførsler hvorimod varer leveres på et bestemt 

tidspunkt. 

En præstationsforpligtelse anses for opfyldt, når der er sket overførsel til kunden. Dette er et meget 

bredt begreb, og DP´et definerer det derfor nærmere som værende det tidspunkt, hvor virksomheden 

vurderer: 

a) at kunden har kontrollen over varen, eller 

b) at kunden har modtaget den lovede tjenesteydelse 

Kontrollen over varen er typisk ved fysisk besiddelse, men der er undtagelser til dette såsom ved 

bill and hold arrangementer. I dette tilfælde ses kunden at have kontrollen over varen. Derudover 

nævner DP´et tre andre situationer, der kan have betydning for bedømmelsen af tidspunktet for 

kontrollens overgang: 

1. Kundeaccept 

En acceptklausul i kontrakten kan enten vurderes objektivt eller subjektivt. Er det muligt 

objektivt at foretage en vurdering af, om acceptklausulen er opfyldt, da skal indregning ske 

samtidig med levering. Hvis acceptklausulen derimod kræver en subjektiv vurdering – dvs. 

kun kunden kan foretage vurderingen – kan indregning først ske, når kunden har 

tilkendegivet sin accept. 

2. Kundehensigt 

Som udgangspunkt har kundens hensigt med varen ingen betydning for tidspunktet for 

kontrollens overgang. Der kan dog i kontrakten være indsat en klausul, der angiver at 

kunden først overtager kontrollen ved f.eks. den sidste delleverance. Substantielt ses 

kontrollen dermed først at være overført ved dette senere tidspunkt, og først her kan der 

foretages indregning af omsætning. 
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3. Kundens betaling 

Som udgangspunkt har kundens betalinger ingen betydning for tidspunktet for kontrollens 

overgang, jfr. ovenfor omkring rettigheder i en kontrakt. Ej refusionspligtige betalinger 

indikerer dog delvis overførsel af kontrol til kunden, og indregning af omsætning skal 

dermed ligeledes foretages løbende. 

Ovenstående gennemgang viser i store træk indholdet af de enkelte delelementer samt deres 

samspil. Der vil i det følgende blive gået i dybden med nogle af elementerne med henblik på at 

vurdere standarden og dens mulighed for at være brugbar i virkeligheden. 

4.3 Harmoni med begrebsrammen 

4.3.1 Formueorienteret eller præstationsorienteret standard 

Den foreslåede standard tager udgangspunkt i den formueorienterede regnskabsteori, idet den tager 

udgangspunkt i et princip om, at omsætning skal indregnes som en følge af en stigning i 

kontraktaktiver eller et fald i kontraktforpligtelser. Dette udgangspunkt er i realiteten det samme 

som i IAS 18, men i modsætning til IAS 18 ses de resterende dele af DP´et også at rette sig imod 

den formueorienterede regnskabsteori. I en enkelt situation virker argumentationen mangelfuld og 

synes dermed at blive fordrejet eller overfortolket med henblik på at virke konsistent med 

regnskabsteorien. I det følgende vil princippet og den mangelfulde argumentation blive diskuteret. 

4.3.1.1 Indregning som følge af ændring i aktiver og passiver 

Ifølge DP´et sker indregning af omsætning som følge af en stigning i kontraktaktiver eller et fald i 

kontraktforpligtelser. Der er ikke i DP´et en egentlig definition af formuleringen ’stigning i 

kontraktaktiver eller fald i kontraktforpligtelser’ men af paragraf 2.34 fremgår det, at formuleringen 

er det samme som ’opfyldelse af præstationsforpligtelser’. Princippet kunne derfor i stedet for have 

lydt således: 

For a contract with a customer, revenue is recognised when a performance obligation has been 

fulfilled.  

Ligeledes er en ’præstationsforpligtelse’ ifølge dens definition det samme som ’overførsel af et 

aktiv’. Dette ville have givet følgende princip: 

For a contract with a customer, revenue is recognised when an asset (such as a good or a service) 

has been transferred to that customer. 



31 
 

Af ovenstående lille ordleg ses, at IASB for at imødekomme den formueorienterede regnskabsteori 

er gået nogle nye veje for at nå frem til den valgte formulering af princippet. De tre nye begreber 

”kontraktaktiv”, ”kontraktforpligtelse” og ”præstationsforpligtelse” er blevet opfundet for at opnå 

den fornødne overensstemmelse med den formueorienterede regnskabsteori. De to første begreber 

udgøres af nettosummen af rettigheder og præstationsforpligtelser, og begreberne stemmer 

regnskabsmæssigt overens med nettosummen af de gamle begreber ”tilgodehavender fra kunder” og 

”forudbetaling fra kunder”. Følgende eksempel illustrerer denne sammenhæng: 

Tidspunkt 1: Der indgås en kontrakt med en kunde om levering af to varer til i alt kr. 100. Kunden 
foretager en forudbetaling på kr. 40.  

Tidspunkt 2: Der foretages levering af vare nr. 1 til en værdi af kr. 65. 
Tidspunkt 3:  Vare nr. 2 leveres til en værdi af kr. 35.  
Tidspunkt 4: Kunden betaler restbeløbet på kr. 60. 

 Ny standard Eksisterende standarder 

Første indregning Nettokontrakt position er kr. 0 

(præstationsforpligtelser og 
rettigheder er begge kr. 100, men 
med modsat fortegn) 

 

Tidspunkt 1 Kontraktforpligtelse på kr. 40 

(Rettigheder på kr. 60, Præstations-
forpligtelser på kr. 100) 

Forudbetaling fra kunder på kr. 40 

Tidspunkt 2 Kontraktforpligtelse på kr. 0 

Kontraktaktiv på kr. 25  

(Rettigheder på kr. 60, Præstations-
forpligtelse på kr. 35) 

Indregning af omsætning på kr. 65 

Forudbetaling fra kunder på kr. 0 

Tilgodehavende fra kunder på kr. 25 

Indregning af omsætning på kr. 65 

Tidspunkt 3 Kontraktaktiv på kr. 60 

(Rettigheder på kr. 60, Præstations-
forpligtelse på kr. 0) 

Indregning af omsætning på kr. 35 

Tilgodehavende fra kunder på kr. 60 

Indregning af omsætning på kr. 35 

Tidspunkt 4 Nettokontraktposition er kr. 0 Tilgodehavende fra kunder på kr. 0 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det sidste begreb ”præstationsforpligtelse” kan sidestilles med den nuværende vending ”overførsel 

af varer og tjenesteydelser”. Metoden til at vurdere hvornår en vare kan siges at være overført til 

kunden er ændret i forhold til eksisterende standarder, hvilket vil blive nærmere beskrevet i afsnit 

6.5. Overordnet ses således ingen forskel i indregningsprincippet i den nye standard sammenlignet 

med nuværende praksis, og disse begreber vil efter at være blevet indarbejdet i ny praksis forventes 

at kunne fungere lige så tilfredsstillende som de gamle. 
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4.3.1.2 Varer og tjenesteydelser er aktiver 

I forbindelse med definitionen af en præstationsforpligtelse forklares i DP´et hvad bestyrelserne 

forstår ved et aktiv. Først fastlægges hvordan et aktiv er defineret i eksisterende litteratur ved at 

fremhæve bl.a. IASB´s begrebsramme paragraf 49 (a): 

”An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future 

economic benefits are expected to flow to the entity.” 27 

Dernæst fremhæves, at varer for virksomheden er at betragte som et aktiv. Det er her vigtigt, at 

perspektivet fastholdes fra virksomhedens side, idet en vare som er et aktiv for virksomheden, 

måske hos kunden vil blive betragtet som en udgift. Et enkelt eksempel er en is. I 

leverandørvirksomheden er is en handelsvare, der er et resultat af tidligere begivenheder og som 

kan give en fremtidig indtjening. I kundevirksomheden er is derimod en udgift (spises af 

medarbejderne), idet den på intet tidspunkt i indkøbsprocessen er påtænkt at skulle kunne give en 

fremtidig økonomisk fordel. Is anses på samme måde som lønninger, der ifølge begrebsrammen er 

en udgift for virksomheden. Lønninger kan af og til hos kundevirksomheden betragtes som et aktiv, 

men kun i de tilfælde hvor der i andre standarder gives mulighed for aktivering. 

Ved den efterfølgende forklaring på hvorfor en tjenesteydelse også er et aktiv, kommer 

argumentationen derimod til at halte. Tjenesteydelser bliver ikke sat op i mod den ovenfornævnte 

definition af et aktiv, hvilket formentlig skyldes, at en tjenesteydelse ikke kan siges at være et 

resultat af en tidligere begivenhed og dermed ikke kan indeholdes i denne definition. 

I stedet for vælges at sammenholde med anden eksisterende litteratur hhv. IFRS 2 om aktiebaseret 

vederlæggelse og FASB Concepts Statement nr. 6: 

”Although services to be received in the future might not meet the definition of an asset, services 

are assets when received. These assets are usually consumed immediately.28 

Services provided by other entities, including personal services, cannot be stored and are received 

and used simultaneously. They can be assets of an entity momentarily – as the entity receives and 

uses them – although their use may create or add value to other assets of the entity.29 

Af disse citater fremgår, at den eksisterende litteratur fremhæver, at tjenesteydelser kan være et 

aktiv for kunden, og perspektivet er dermed ikke leverandørens. Når konteksten er en standard for 

                                                      
27 IASB Discussion Paper, side 34 
28 IASB Discussion Paper, side 35 
29 IASB Discussion Paper, side 35 
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indregning af omsætning, bør perspektivet ses fra virksomhedens og dermed leverandørens side, og 

en reference til kundens opfattelse af tjenesteydelsen forekommer derfor malplaceret. 

I forsøget på at sikre den formueorienterede tilgangsmetode inddrages både leverandørens og 

kundens synsvinkel for at nå frem til konklusionen om, at både varer og tjenesteydelser er aktiver. 

Argumentationen virker på denne måde tvivlsom og lidet overbevisende.  

Denne synsvinkel findes at være i overensstemmelse med høringssvaret fra Norwegian Accounting 

Standards Board, hvilket kan udledes af følgende citat: 

”Throughout the DP one refers to the transfer of goods and delivery of services as the transfer of 

assets. Considering a service an asset is counterintuitive. In 3.13-3.17 an explanation is provided, 

with reference to IFRS 2 and the FASB Concepts Statements No. 6 (the description of an asset in 

par. 53 following in the IASB Framework does not seem to contemplate that a service as such is an 

asset). In the DP one says that the difference between a good and a service is merely a difference in 

recognition, the former typically being recognised as an asset, and the latter typically being 

recognised as an expense (because the criteria for recognising as an asset are not met). The 

examples provided in the DP evaluate the services from the perspective of the buyer, not the seller 

whom is the object of interest in the context of revenue recognition. Even if one accepts that a 

service is a good to the buyer, it may not become an asset before provided to the buyer. It seems 

that the IASB assumes that an asset has always been an asset….Furthermore, in 3.20 it is proposed 

that a transfer of an asset means that the underlying resource of the asset is controlled by the 

customer. What is the underlying resource of a legal service for instance? The legal counsellor, we 

presume. Is the idea that the contract for legal service allows the customer to control the legal 

counsellor? We encourage the boards to explore these issues further.” (Høringssvar nr. 59, side 10-

11) 

Som alternativ til den anvendte argumentation kunne der f.eks. have været anvendt en henvisning til 

IAS 2 Varebeholdninger om aktivering af indirekte produktionsomkostninger. En tjenesteydelse må 

kunne anses på samme måde som de omkostninger, der kan indgå i en produktionsvare. Den eneste 

forskel mellem en vare og en tjenesteydelse er i realiteten, at en vare er en fysisk genstand og en 

tjenesteydelse er immateriel. Ved denne argumentation ville begrebsrammens definition af et aktiv 

ligeledes kunne have været benyttet: 
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”However, physical form is not essential to the existence of an asset”30. 

Hermed ville perspektivet for både varer og tjenesteydelser have været fra virksomhedens side. Der 

ville dog stadig være et problem i forhold til det af Norwegian Accounting Standards Board nævnte 

omkring, at kunden skal kunne kontrollere den underliggende ressource. 

Der er ingen umiddelbar begrundelse på hvorfor IASB har anset det for værende nødvendigt at 

definere varer og tjenesteydelser som et aktiv. Dette aktiv indgår ikke som et element i definitionen 

af indregningsprincippet, hvor det alene er ændringer i kontraktaktiver og kontraktforpligtelser, der 

kan give anledning til indregning. Behovet for at definere varer og tjenesteydelser som værende et 

aktiv må derfor tilskrives et ønske om at virke konsistent i forhold til begrebsrammens valg af 

regnskabsteori. 

4.3.2 Fokus på informationsværdi 

Begrebsrammen foreskriver, at det væsentligste mål er, at informationen i den finansielle 

rapportering skal være til nytte for investorer med henblik på at træffe økonomiske beslutninger. 

Allerede i det første kapitel af DP´et (paragraf S5) inddrages denne vending, men DP´et sætter dog 

en begrænsning i omfanget af informationerne ved at tilføje, at informationsfrembringelsen skal 

kunne ske til en rimelig omkostning for virksomhederne.  

En gennemgang af DP´et indikerer, at der er lagt vægt på hensynet til investorerne, idet 

informationsværdien fremhæves i adskillige paragraffer:  

• I kapitel 3 overvejes hvor specificeret præstationsforpligtelserne skal være for at kunne give 

brugbar information.  

• I kapitel 4 (paragraf 4.18-19) omtales informationsværdien i forhold til, at der imellem 

jurisdiktioner kan være forskelle i hvornår der reelt er tale om, at en vare anses for overført 

til kunden. For at informationen er brugbar vil sådanne forskelle ifølge DP´et give anledning 

til, at den regnskabsmæssige behandling ikke nødvendigvis vil være ens. 

• I kapitel 5 fastlægges hvordan måling af præstationsforpligtelser kan bidrage med værdifuld 

information. I resten af kapitlet diskuteres hvilke metoder, der bidrager til mest brugbar 

information omkring målingen. 

• I kapitel 6 omtales de implikationer, som den nye standard kan afstedkomme. Det 

fremhæves i paragraf 6.28, at den valgte inddragelse af garantier og lignende som særskilte 

præstationsforpligtelser vil give bedre brugbar information. 
                                                      
30 IFRS Referenceramme paragraf 56 
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Udover at omtale brugbar information i DP´et ses samtidig, at fire af spørgsmålene til 

respondenterne er koncentreret om hvorvidt, at den foreslåede standard frembringer brugbar 

information. 

Af ovenstående gennemgang ses, at DP´et vægter begrebsrammens mål om brugbar information.  

4.3.3 Påvirkning fra de kvalitative karakteristika 

Der er som nævnt to fundamentale kvalitative karakteristika i den nye begrebsramme: relevant og 

troværdig repræsentation. Relevant information giver værdi for investorer, når den enten er 

forudsigende eller bekræftende. I DP´et omtales dette ikke direkte, men det må dog antages at blive 

omtalt indirekte i forbindelse med brugen af begrebet brugbar information, idet information skal 

være relevant for at være brugbar. Anderledes stiller det sig med den troværdige repræsentation. 

Denne omtales seks gange i DP´et, og desuden gøres brug af underbegreberne fuldstændighed, 

neutral og økonomisk substans frem for formalia. Brugen af disse udtryk ses bl.a. benyttet for at 

give vægt til sætninger eller argumenter. I forbindelse med delleverancer ses udtrykket troværdig 

repræsentation bl.a. brugt på følgende måde: 

 ”The objective of separating performance obligations is to ensure that an entity´s revenue 

faithfully represents the patterns of the transfer of assets to the customer over the life of the 

contract.”31 

Ved at gøre brug af et af de fundamentale karakteristika gives denne sætning styrke, og argumentet 

for at delleverancer skal rapporteres på denne måde styrkes. Styrken af sætningen øges ved samtidig 

at lægge vægt på den formueorienterede regnskabsteori ved at bruge ordet ’assets’. På denne måde 

forsøges forebygget modstand mod at værditilvækst kan vises som i den eksisterende IAS 11, da 

denne jo ved de givne argumenter må være i modstrid med at give en troværdig repræsentation – en 

troværdig repræsentation eksisterer jo kun ved overførsel af et aktiv. Her skal samtidig bemærkes, 

at ’assets’ brugt på denne måde ikke har nogen sammenhæng til den formueorienterede 

regnskabsteori, jfr. tidligere afsnit omkring definitionen af varer og tjenesteydelser som værende et 

aktiv. 

Rangordenen af karakteristikaene er i et tilfælde anvendt for at underbygge, at en 

uoverensstemmelse er uløselig. Som nævnt i afsnit 4.3.2 omtales det i kap. 4 i DP´et, at der kan 

være forskelle i den regnskabsmæssige behandling af identiske kontrakter imellem jurisdiktioner. 

Dette begrundes i, at den regnskabsmæssige behandling nødvendigvis må afspejle substansen frem 

                                                      
31 IASB Discussion Paper, paragraf S19 
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for formalia. Denne forskel gør samtidig, at sammenlignelighed imellem lande bliver 

besværliggjort. Der argumenteres for, at denne forskel blot må accepteres, og at problematikken 

allerede er omtalt i de eksisterende standarder, og at den nye standard dermed ikke afstedkommer et 

nyt ukendt problem. Substans frem for formalia er en egenskab indbygget i troværdig 

repræsentation, og denne har en højere rang end det forstærkende karakteristikum 

sammenlignelighed.  

De fire forstærkende karakteristika bliver kun anvendt i begrænset omfang i DP´et. 

Karakteristikaene bliver bl.a. anvendt for at vise at den nye standard forventes at ville forbedre 

sammenlignelighed og forståelighed, jfr. paragraf S3. 

4.4 Harmoni med øvrige standarder 

Hvorvidt den nye standard vil blive i overensstemmelse med øvrige standarder afhænger af, at der 

er overensstemmelse imellem forståelsen af de anvendte begreber. De begreber, der kan have 

interesse er følgende: 

1. Kontrakt 

2. Aktiv 

3. Forpligtelse 

4.4.1 Anvendelse af begrebet kontrakt 

Ifølge DP´et defineres en kontrakt indholdsmæssigt i overensstemmelse med definitionen i IAS 32. 

Definitionerne lyder hhv. således: 

”A contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable obligations.”32 

”In this standard ’contract’ refer to … an agreement between two or more parties that has clear 

economic consequences that the parties have little, if any, discretion to avoid, usually because the 

agreement is enforceable by law. Contracts … may take a variety of forms and need not be in 

writing”  (IAS 32.13) 

Heraf ses tydeligt, at den nye definition er meget kortere end den i IAS 32. Det, der er udeladt, er de 

økonomiske konsekvenser, men for at blive medtaget i en finansiel rapportering skal en kontrakt 

have en økonomisk konsekvens, og udeladelsen har derfor ingen umiddelbare konsekvenser. 

Ligeledes er udeladt hvorledes en kontrakt kan indgås, og da der ikke sker en udtømmende 

                                                      
32 IASB Discussion Paper, paragraf 2.11 
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oplistning af muligheder i IAS 32, ses denne udeladelse heller ikke at kunne have konsekvenser. 

Det må derfor konkluderes, at den foreslåede definition er i overensstemmelse med de eksisterende 

standarders definition. 

4.4.2 Anvendelse af begrebet aktiv 

I DP´et omtales begrebet aktiv, når der er tale om enten et kontraktaktiv eller om en 

vare/tjenesteydelse. Sidstnævnte er gennemgået i ovenstående afsnit 4.3.1.2, hvorfor denne ikke vil 

blive diskuteret yderligere i dette afsnit. Der bliver ikke givet en egentlig definition på et 

kontraktaktiv, men af teksten kan det tolkes, at der er lagt følgende i begrebet: 

”A contract is an asset if the measurement of the remaining rights exceeds the measurement of the 

remaining obligations”.33 

Af sætningen kan det udledes, at der skal eksistere en forventning til kontraktaktivet om generering 

af fremtidige betalingsstrømme eller andet til virksomheden, idet rettigheder skal overstige 

præstationsforpligtelser. Endvidere kan det udledes, at der stilles betingelse om, at der skal foreligge 

en kontrakt. Denne tolkning er i god overensstemmelse med definitionen af et finansielt aktiv i IAS 

32 og med indregningsprincippet for finansielle aktiver og forpligtelser i IAS 39: 

”A financial asset is any asset that is … a contractual right to receive cash or another financial 

asset from another entity…” (IAS 32.11) 

”An entity shall recognise a financial asset or a financial liability on its balance sheet when, and 

only when, the entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument.” (IAS 39.14) 

4.4.3 Anvendelse af begrebet forpligtelse 

I DP´et omtales en forpligtelse kun i forbindelse med en kontraktforpligtelse. Ligesom for 

kontraktaktivet defineres heller ikke begrebet kontraktforpligtelse i DP´et. En kontraktforpligtelse 

omtales på samme måde som kontraktaktivet, dog med modsat fortegn: 

”Similarly, a contract is a liability if the measurement of the remaining obligations exceeds the 

measurement of the remaining rights.”34 

Af sætningen kan det tolkes, at der skal eksistere en forventning til kontraktforpligtelsen om 

generering af fremtidige betalingsstrømme eller andet fra virksomheden, idet forpligtelser skal 

                                                      
33 IASB Discussion Paper, paragraf 2.23 
34 IASB Discussion Paper, paragraf 2.23 
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overstige rettigheder. Der eksisterer ikke en egentlig standard for forpligtelser, men der gives 

alligevel en definition heraf i IAS 37: 

”A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is 

expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits.” (IAS 

37.10) 

Ifølge definitionen skal forpligtelsen være et resultat af en sket hændelse, hvilket f.eks. er tilfældet 

ved en kundes forudbetaling eller ved en forventning om at kontrakten er tabsgivende. Derudover 

skal der fra virksomheden flyde en ressource, der kan tillægges økonomiske fordele. Dette stemmer 

overens med en vare og en tjenesteydelse, idet disse begge tillægges økonomiske fordele ifølge 

begrebsrammens paragraf 62. Heraf ses, at der er overensstemmelse mellem anvendelsen af 

begrebet kontraktforpligtelse i DP´et med definitionen af forpligtelser i IAS 37. 

4.5 Delkonklusion 

Begrebsrammens brug af den formueorienterede regnskabsteori ses at blive overført til DP´et bl.a. 

ved brug af begreber som kontraktaktiver og kontraktforpligtelser. I forhold til IAS 11 og IAS 18, 

der var en blanding af begge regnskabsteorier, ses det nye forslag til en omsætningsstandard 

udelukkende at være præget af den formueorienterede regnskabsteori. Målet om at indføre den 

formueorienterede regnskabsteori i omsætningsstandarden har dog medført, at også varer og 

tjenesteydelser er forsøgt kategoriseret som værende aktiver. Argumentationen for at foretage denne 

kategorisering virker ikke overbevisende, og man kan samtidig stille spørgsmålstegn ved 

nødvendigheden heraf. 

Målet i begrebsrammen er, at årsrapporten leverer brugbar information til brugerne. Dette mål er 

forsøgt efterkommet i DP´et ved jævnligt at henvise til, at den valgte fremgangsmåde giver brugbar 

information. Om der reelt er tale om brugbar information vil blive undersøgt i forbindelse med 

gennemgangen af høringssvarene. 

Analysen af hvordan de kvalitative karakteristika påvirker standarden viser, at karakteristikaene kun 

i ringe grad har indflydelse på udviklingen af standarden. Dette kan eventuelt begrundes i, at 

omtalen af disse karakteristika formentlig i højere grad vil blive anvendt i forbindelse med 

præsentationen (disclosure), der er indeholdt i en senere fase i omsætningsprojektet. Den ringe 

anvendelse kan muligvis også begrundes i, at der i stedet for er lagt vægt på at anvende det mere 

overordnede udtryk ’brugbar information’. Analysen viser samtidig, at karakteristikaene er anvendt 
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for at forstærke sætninger og argumenter, hvilket kan indikere, at IASB og FASB forventer 

modstand mod nogle af deres holdninger. 

Gennemgangen af de udvalgte tre begreber – kontrakt, aktiv og forpligtelse – viser, at deres 

anvendelsesmåde alle ses at være i god overensstemmelse med anvendelsen heraf i øvrige 

standarder. 
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5 Mulige praktiske følger af den nye standard ifølge DP 

I et særskilt kapitel i DP´et er de potentielle effekter på nuværende praksis beskrevet. I modsætning 

til de øvrige kapitler opfordres respondenterne ikke via spørgsmål til at kommentere på disse følger, 

hvilket ellers ville have kunnet bidrage med ny viden til løsning af de for praksis kritiske 

virkninger.  

Det nye indregningsprincip forventes for størstedelen af kontrakter ikke at medføre ændringer i den 

eksisterende praksis. Dette er f.eks. tilfældet for kontrakter inden for handelsbranchen, men 

ligeledes vil de fleste langvarige kontrakter ikke blive påvirket, idet disse allerede indregnes på 

tidspunktet for overførsel af varer og tjenesteydelser til kunden. De praktiske følger kategoriseres i 

fire forskellige typer: 

1. Brug af et kontraktbaseret indregningsprincip 

2. Identifikation af præstationsforpligtelser 

3. Brugen af estimater 

4. Aktivering af omkostninger 

I det følgende nævnes kun de situationer, hvor der sker en ændring i forhold til eksisterende 

standarder i IFRS.  

5.1 Brug af et kontraktbaseret indregningsprincip 

Entreprisekontrakter, der i dag indregnes efter produktionskriteriet, vil som hovedregel blive 

væsentlig påvirket af det nye indregningsprincip. Effekten kommer som følge af, at der ved 

indførelsen af en betingelse om, at kunden skal have kontrol over entreprisen før indregning må 

foretages, vil ske en udskydelse af indregningstidspunktet. Foretages der delleverancer vil der i 

overensstemmelse med hidtidig praksis foretages løbende indregning af omsætning, fordi kunden i 

denne situation løbende overtager kontrollen med entreprisen. 

Tilgangen til kontinuerlig overførsel af kontrol er ikke ny, idet den kan genfindes i IFRIC 15 

udstedt i juli 2008. IFRIC 15, der finder anvendelse på kontrakter for fast ejendom men som også 

kan anvendes analogt på andre kontrakter, indeholder bl.a. følgende betragtning omkring 

betingelser for indregning af omsætning: 

"The entity may transfer to the buyer control and the significant risks and rewards of ownership of 

the work in progress in its current state as construction progresses. In this case, if all the criteria in 

paragraph 14 of IAS 18 are met continuously as construction progresses, the entity shall recognise 
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revenue by reference to the stage of completion using the percentage of completion method." 

(IFRIC 15.17) 

DP´et nævner, at varer, der i dag indregnes på grundlag af en stigning i varelageret, vil skulle 

indregnes på et senere tidspunkt ifølge det nye indregningsprincip. Dette gør sig f.eks. gældende i 

IAS 41.10 om indregning af biologiske aktiver og landbrugsprodukter. Effekten indtræder som 

følge af, at der i IAS 41 ikke stilles betingelse om, at der skal være indgået kontrakt eller levering 

før indregning kan ske. Denne effekt har dog ifølge DP´et ikke været hensigten med en ny standard, 

og det påtænkes at tage højde for denne følgevirkning i den endelige standard. 

5.2 Identifikation af præstationsforpligtelser 

Brug af præstationsforpligtelser medfører, at der skal ske allokering af omsætningen til de enkelte 

præstationsforpligtelser i hver enkelt kontrakt. Præstationsforpligtelser forstås som nævnt de løfter, 

der er indeholdt i en kontrakt, og skal forstås i overensstemmelse med de tidligere anvendte udtryk 

’komponenter’ og ’varer som kan leveres’. Omfanget af disse udvides dog ved brug af begrebet 

præstationsforpligtelser, idet garantier og lign. serviceydelser vil blive medregnet som et særskilt 

løfte. Dette er i modsætning til tidligere praksis, hvor garantier mv. blev optaget som en hensættelse 

iht. IAS 37. Konsekvensen heraf er, at den til garantien allokerede omsætning først kan indregnes 

når garantien udløses eller udløber. 

Ligeledes vil det nye indregningsprincip kunne få indflydelse på nuværende praksis omkring de 

såkaldte incentives mellem kunde og leverandør, idet disse også skal identificeres som særskilte 

løfter og tilføres en andel af fortjenesten. Nuværende praksis er at udgiftsføre disse som 

reklameomkostninger. 

En tredje følge er opdelingen af kontrakter. I IAS 11 opdeles en entreprisekontrakt i 

enkeltelementer når der ved forhandlingerne med kunden er afgivet separate tilbud. I henhold til det 

nye indregningsprincip skal opdelingen ske i forhold til de enkelte præstationsforpligtelser. Denne 

forskel kan medføre ændringer i den regnskabsmæssige behandling. 

5.3 Aktivering af omkostninger 

Omkostninger afholdt til opnåelse af kontrakten kan i henhold til IAS 11.21 blive aktiveret, såfremt 

det er sandsynligt at kontrakten vil blive indgået og omkostningerne kan opgøres pålideligt. Denne 

mulighed vil forsvinde med det nuværende forslag, og aktivering af præ-omkostninger vil kun 

kunne ske såfremt en af de andre standarder tillader det. Den regnskabsmæssige konsekvens er, at 
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der skal vises et tab ved kontraktindgåelse i de tilfælde hvor afholdelse af præ-omkostninger og 

indregning af omsætning sker i to separate regnskabsår.  

5.4 Delkonklusion 

Bestyrelserne har formuleret fire typer af følger i forhold til den eksisterende praksis. Der 

argumenteres ikke i DP´et for om disse følger vil medføre, at årsrapporten fremadrettet vil blive 

påvirket til at give en forbedret, uændret eller forværret informationsværdi for brugerne. 

Medtagelsen af disse følgevirkninger kan eventuelt begrundes i et ønske fra bestyrelserne om, at 

respondenterne afgiver respons i forhold hertil. Medtagelsen kan eventuelt også begrundes i, at 

bestyrelserne blot ønsker at tilkendegive, at de er klar over disse effekter. 
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6 Kritik af ny standard 

Der er indkommet 220 høringssvar, hvoraf 33 er udvalgt med henblik på at belyse stærke og svage 

sider ved det foreslåede indregningsprincip. Høringssvarene indeholder svar til de i spørgsmålene i 

DP´et, og en del af dem indeholder derudover også yderligere kommentarer til standardens 

virkninger. Den valgte kritik er medtaget ud fra en vurdering af deres vægtning i høringssvarene 

(punkt 1 – 6) eller hvor jeg har fundet en væsentlig afvigelse i forhold til den nuværende 

omsætningsstandard (punkt 7), og kan summeres til følgende punkter: 

1. Kun ét princip for indregning 

2. Applikationsvejledninger og definitioner 

3. Brugbar information 

4. Entreprisekontrakter 

5. Overførsel til kunden 

6. Skelnen mellem varer og tjenesteydelser 

7. Afgrænsning af omsætning 

6.1 Kun ét princip for indregning 

I DP´et er der lagt op til at omsætningsstandarden kun skal bygge på et princip. Der spørges derfor 

til om respondenterne er enige i denne betragtning. Respondenterne har divergerende meninger 

hertil. Revisionsfirmaerne er enige i udgangspunktet, men flere kommenterer det dog som værende 

et måske for ambitiøst mål. Tre af revisionsfirmaerne35 kommenterer, at DP´et indeholder for 

mange åbne problemstillinger til, at de kan foretage en endegyldig beslutning om tilstrækkeligheden 

i kun et princip. Denne holdning fremgår f.eks. i følgende to citater: 

”Upon further development of the model and the frameworks necessary to apply the model, it may 

become apparent that a single model for revenue recognition may not be appropriate for all 

revenue-producing transactions.” (KPMG, side 7) 

“The boards have yet to address many of the most important and most fundamental issues....... 

Consequently, until these issues are addressed, it is too early to judge whether the DP’s proposals 

are appropriate.” (Deloitte, side 3) 

 
Tre af revisionsfirmaerne tager således forbehold for, at deres nuværende holdning til forslaget kan 

ændre sig i takt med den videre udvikling af standarden. I flere af høringssvarene fra 

                                                      
35 KPMG, Deloitte og Ernst & Young 
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revisionsfirmaerne lægges der op til, at det kan blive nødvendigt at inddrage et særskilt princip for 

entreprisekontrakter, hvilket f.eks. fremgår af følgende citat: 

”As the Boards further develop the model, they also may need to consider whether other models 

would be appropriate for certain transactions. For example, long-term construction arrangements 

…”  (KPMG, side 8) 

De forventer derfor, at den fremtidige udvikling i en ny omsætningsstandard ikke vil kunne favne 

entreprisekontrakter, og de sætter således indirekte spørgsmålstegn ved rigtigheden i valget af kun 

et enkelt princip.  

Ambitionen om kun at have et omsætningsprincip ses allerede at være krakeleret i DP´et, idet 

områder som finansielle instrumenter, forsikringer, leasing og evt. landbrug ikke forventes at kunne 

indeholdes i den nye standard. De fleste høringssvar, der kommenterer denne fravigelse, tilskynder 

dog denne fremgangsmetode, og den må derfor siges at være accepteret. I modsætning hertil mener 

Swedish Listed Construction Companies, at ambitionen med et enkelt princip viser sin begrænsning 

ved, at der netop er behov for eksklusion af nogle omsætningstyper fra diskussionen i DP´et. De 

påpeger, at dette er en indikation på, at benyttelsen af kun et enkelt princip ikke vil kunne fungere i 

praksis, og at et enkelt princip ikke er en realistisk målsætning36. 

FSR er enige i forslaget om anvendelsen af ét princip, såfremt det er et opnåeligt mål. FSR stiller 

spørgsmålstegn ved, om de givne eksempler i DP´et måske er for enkle, idet mere komplicerede 

situationer måske vil vise, at det foreslåede princip ikke vil virke tilfredsstillende. De fremhæver, at 

det overordnede mål med en omsætningsstandard ikke er at få en ét-princip-model men i stedet for 

at levere den fornødne information til brugerne37. EFRAG´s holdning er, at en ét-princip-model er 

et ønskværdigt mål men, at de ikke er sikre på målets opnåelighed38.  

En omlægning af indtægtsmetoderne kræver ifølge SFAF og Institut der Wirtschaftsprüfer, at den 

forventede forbedring af årsrapporter er underbygget og dokumenteret. Instituttet mener, at dette 

ikke er tilfældet og allermindst for entreprisekontrakter39. 

Af ESAG´s høringssvar fremgår det, at den nuværende mix-model (to principper) kun skal afløses 

af en ét-princip-model såfremt denne model er bedre end mix-modellen, hvilket de ikke finder er 

tilfældet40. 

                                                      
36 Høringssvar nr. 191, side 1 
37 Høringssvar nr. 172, side 1 
38 Høringssvar nr. 216, side 2 
39 Høringssvar nr. 14, side 1, Høringssvar nr. 212, side 2 
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Af de udvalgte høringssvar fra virksomheder nævner Roche (nr. 27), Deutsche Post (nr. 104), de 

børsnoterede svenske konstruktionsfirmaer (nr. 191) samt Siemens (nr. 205), at den foreslåede ét-

princip-model ikke virker anvendelig. Kun Nokia (nr. 62) tilskynder til benyttelsen af et enkelt 

princip. 

Nestlé mener, at virksomheder kan inddeles i to kategorier. På den ene side er der virksomheder, 

der producerer til lager for først derefter at indgå en kontrakt om at sælge deres varer, og på den 

anden side findes virksomheder, der først indgår specifikke kontrakter (entreprisekontrakter eller 

kontrakter om tjenesteydelser) for sidenhen at producere dem. Ifølge Nestlé viser dette, at der er 

behov for to særskilte principper41.  

Deloitte stiller spørgsmålstegn ved, om bestyrelserne ved at kassere eksisterende standarder har 

valgt den bedste fremgangsmåde. Deloitte fremhæver bl.a., at princippet i IAS 18 fungerer godt i 

praksis, og at en viderebygning af denne måske vil være en bedre løsning både af hensyn til 

brugerne men også i forhold til at levere brugbar information42.  

ICGN er ikke enige i begrænsningen af antallet af principper. De foreskriver, at de nuværende 

standarder i IFRS bør anvendes, men at disse bør tilføres praksis-vejledninger og enkelte 

industrispecifikke vejledninger43. SFAF tilskynder ligeledes ikke til brugen af kun et princip, men 

foreslår i overensstemmelse med ICGN anvendelse af de eksisterende standarder i en forbedret 

tilstand44. 

German Construction Industry Association forudser, at en ændring i omsætningsstandarden vil 

kræve en omlægning af virksomhedernes rapporterings- og bogføringssystem. En følge heraf kan 

være væsentlige omkostninger, som ikke opvejes af øgede fordele for regnskabsbrugerne45. German 

Construction Industry Association og Deutsche Post DHL er begge af den opfattelse, at det ikke er 

nødvendigt at afskaffe IAS 11 og IAS 18, idet disse fungerer godt i praksis46. SFAF mener, at før en 

kassering af IAS 11 og IAS 18 bør IASB vise, at det ikke praktisk har været muligt at forbedre 

disse47. 

                                                                                                                                                                                
40 Høringssvar nr. 161, side 1 
41 Høringssvar nr. 107, side 3 
42 Høringssvar nr. 110, side 6 
43 Høringssvar nr. 173, side 2 
44 Høringssvar nr. 212, side 2 
45 Høringssvar nr. 40, side1 
46 Høringssvar nr. 40, side 1, Høringssvar nr. 104, side 3 
47 Høringssvar nr. 212, side 2 
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Sammendragende kan konkluderes, at respondenterne generelt fremhæver, at en ét-princip-model 

muligvis er at foretrække, men samtidig eksisterer der en stor usikkerhed i troen på, at denne model 

er vejen frem. Bevæggrundene for modstanden er mange bl.a. at en model med et princip ikke 

nødvendigvis er bedre end en model med to principper eller, at det medfører væsentlige 

implementeringsomkostninger uden modsvarende fordele. Enkelte respondenter foretrækker den 

eksisterende model trods dennes mangler. Andre foretrækker ligeledes den nuværende anvendelse 

af to principper, men foreslår at der sker forbedringer til disse.  

6.2 Applikationsvejledninger og definitioner 

Der forventes et Exposure Draft på omsætningsstandarden i 2010, og DP´et er alene ment som et 

foreløbigt oplæg til hvordan den forventes at komme til at se ud. Den beskrives da også af flere af 

respondenterne som værende på et meget overordnet niveau samt med udeladelse af komplekse 

problemstillinger. Respondenterne efterlyser derfor uddybelser af definitionerne samt giver udtryk 

for en forventning om, at der vil blive udstedt diverse applikationsvejledninger. Definitionerne der 

fremstår uklare er bl.a. følgende: 

Definition Kommentarer fra respondenter 

Kontrakt • Der efterspørges en tydeliggørelse af ordet ’enforceable’ (KPMG, side 9, Ernst & 
Young, side 8) 

• Der efterspørges en tydeliggørelse i forhold til implicitte og eksplicitte 
forpligtelser (Pricewaterhouse Coopers, side 6) 

• Der efterspørges en udbygning af definitionen således, at det foreskrives, at kun 
kontrakter med reelt indhold kan medtages (høringssvar 68, side 5) 

• Det kommenteres, at der eksisterer en uoverensstemmelse i definitionen af en 
kontrakt imellem IAS 32 og den i DP´et foreslåede definition (EFRAG, side 6) 

Kontrol • Der efterspørges en overensstemmelse af definitionen af ordet kontrol i forhold 
til IAS 27 og 39 (Grant Thornton, side 6) 

Kunde • Det kommenteres, at den foreslåede definition af en kunde udelukker kontrakter 
indeholdende flere parter (KPMG, side 9) 

Præstations-
forpligtelse 

• Der efterspørges en tydeliggørelse i forhold til hvilken rolle kundeperspektivet 
spiller i afklaringen af om, der foreligger en præstationsforpligtelse eller ej 
(KPMG, side 10) 

• Det kommenteres, at definitionen er utilstrækkelig til at kunne identificere de 
enkelte delkomponenter i en kontrakt (EFRAG, side 7) 

Overførsel 
af kontrol 

• Der udbedes en forklaring på hvordan termen ’overførsel af kontrol’ skal forstås 
mht., om der alene tænkes på overførsel ift. legalt ejerskab eller, om det skal 
fortolkes bredere (FSR, side 1) 

Kilde: egen tilvirkning 
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Den manglende tydeliggørelse i definitionerne gør blandt andet, at der efterspørges 

applikationsvejledninger på adskillige områder såsom f.eks.: 

1. Hvornår en kontrakt anses for indgået 

2. Hvordan præstationsforpligtelser identificeres eller 

3. Hvornår kontrollen anses for overdraget 

Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at udbygge definitionerne til at kunne dække enhver 

situation uden, at de samtidig bliver uoverskuelige. Det må antages, at dette ikke er tilfældet, og 

applikationsvejledninger må derfor forventes at skulle udarbejdes af IASB før en ny standard reelt 

kan implementeres i praksis. Applikationsvejledninger både i form af ’Basis for conclusions’ og 

’Guidance for implementing’ er blevet en almindelig tilføjelse til nyere standarder (IAS og IFRS), 

men denne fremgangsmetode blev ikke anvendt da de nuværende omsætningsstandarder i sin tid 

blev udformet. Ved indførelsen af applikationsvejledninger må det forventes, at der vil ske en større 

ensrettet styring af regnskaberne.  

I appendiks C i DP´et er anført tre applikationsvejledninger, som bestyrelserne vil overveje at 

udarbejde. Det drejer sig om applikationsvejledninger for: 

1. identifikation af præstationsforpligtelser 

2. opfyldelse af præstationsforpligtelser samt 

3. måling af præstationsforpligtelser 

Der ses således at være en efterspørgsel blandt respondenterne for at udvide antallet af 

applikationsvejledninger i forhold til de af bestyrelserne foreslået. Dette er en interessant udvikling, 

idet de nuværende omsætningsstandarder tilsyneladende fungerer fint i praksis uden brug af 

applikationsvejledninger, men vejledninger vil blive påkrævet ved den nye standard. Dette kunne 

indikere, at den nye standard ikke virker direkte brugbar. De oprindelige standarder blev udformet 

ud fra det, der på daværende tidspunkt ansås for at være god praksis, og begreberne i disse 

standarder må derfor formodes at have været velfunderet i praksis. Den kommende standard tager 

ikke udgangspunkt i eksisterende begreber, og kan dermed for brugerne forekomme mindre 

tilgængelig og dermed ikke direkte brugbar, hvilket kan begrunde behovet for 

applikationsvejledninger. Behovet for applikationsvejledninger kunne også indikere et ønske fra 

brugerne om en større ensretning i regnskabsudarbejdelsen. 

I en artikel omkring brug af regelbaserede kontra principbaserede standarder konkluderes, at 

kombinationen af principbaserede standarder og en formueorienteret regnskabsteori automatisk 
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medfører behov for flere vejledninger bl.a. pga. brugen af fair value. For god ordens skyld skal 

nævnes, at forfatterne er fortalere for anvendelsen af præstationsorienteret regnskabsteori, og at et 

af deres argumenter for at præstationsorienteret regnskabsteori ikke kræver vejledninger begrundes 

i, at begrebsbrugen i denne teori er mere indarbejdet i praksis – et argument, der kan forekomme en 

anelse rigidt.48 

6.3 Brugbar information 

Det må forventes at en ny omsætningsstandard vil forbedre informationsværdien for brugerne eller i 

det mindste være på niveau med eksisterende standarders informationsværdi. Omkring 2/3 af 

høringssvarene omtaler brugbar information, hvilket er forventeligt, idet emnet er indeholdt i 

spørgsmålene til respondenterne. Overordnet set er kun et fåtal af respondenterne overvejende 

positive i deres holdning til informationsværdien. I det følgende vil de forskellige typer svar blive 

gennemgået med henblik på at fremhæve hvori styrkerne og svaghederne ligger i den nye standard. 

Først og fremmest er der to respondenter (KPMG og Ernst & Young), der mener, at det fremlagte 

DP ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for, at der kan tages stilling til informationsværdien af en 

ny omsætningsstandard49. 

FSR fremhæver, at det overordnede mål med en omsætningsstandard er, at den giver brugbar og 

troværdig information for alle typer af kontrakter. FSR undlader at træffe en konklusion om, 

hvorvidt dette er tilfældet med den foreslåede omsætningsstandard, men foreningen må antages at 

have samme holdning som de to foranstående respondenter (KPMG og Ernst & Young) – nemlig at 

DP´et udgør et mangelfuldt beslutningsgrundlag50. 

Nestlé stiller spørgsmålstegn ved bestyrelsernes valg af en ét-princip-model i forhold til dens evne 

til at kunne frembringe brugbar information. De efterspørger, at bestyrelserne først havde lavet en 

undersøgelse af hvorvidt:  

“one single method would faithfully represent economic phenomena and provide adequate 

information to the users and to help entities management to communicate with them.” (Nestlé, side 

3) 

                                                      
48 Benston et al 
49 Høringssvar nr. 61, side 7, Høringssvar nr. 123, side 1 
50 Høringssvar nr. 172, side 1 
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Roche Group fremhæver, at formålet med IASC Foundation er at udvikle standarder“to help 

participants in the world’s capital markets and other users make economic decisions”51, og de er 

ikke overbevist om, at forslaget om anvendelsen af kun et princip medfører, at dette formål bliver 

opfyldt. SFAF tilslutter sig denne holdning ved at bemærke, at DP´et egentlig ikke tager 

udgangspunkt i regnskabsbrugernes behov52. 

Ligeledes er der en enkelt respondent (Deloitte), der efterspørger en bedre forklaring på hvorfor, at 

netop omsætning hidrørende fra kontrakter er et tal, der er gavnlig for brugere af 

regnskabsinformation. Kun i tilfælde hvor der en sammenhæng mellem omsætning hidrørende fra 

kontrakter og virksomhedens fortjeneste kan dette tal anses for at være relevant. Respondenten 

giver et eksempel på et holdingselskab, hvor salg af investeringer vil udgøre omsætningstallet, men  

hvor dette tal menes ikke at have en stor informationsværdi for regnskabslæserne – derimod anses 

værdien af investeringerne for at være af større interesse for regnskabslæseren53.  

Ud af de 33 høringssvar er der ingen af respondenterne, der besvarer, at informationsværdien er i 

top. Følgende tre svar indikerer dog, at de i store træk er enige i at informationsværdien i forslaget 

vil være tilstrækkeligt i de fleste tilfælde: 

“…a relatively simple measurement and recognition model is preferable to achieve greater 

consistency of application with less risk of error while providing decision-useful information for the 

large majority of transactions within the scope.” (Grant Thornton, side 1) 

“We believe that the proposed model has the potential to faithfully represent most contractual 

relationships between a vendor and its customers.” (Ernst & Young, side 4) 

“We agree that a single revenue recognition principle would improve the usefulness of information 

provided in financial statements both in terms of consistency of application to specific transactions 

and the comparability of application across companies.” (Nokia, side 2) 

Om end de virker positive i forhold til informationsværdien i de nævnte citater, fremkommer de dog 

alle efterfølgende med et stort men: ”MEN ikke alle kontrakter …”. Denne holdning er 

gennemgående i de fleste af høringssvarene. Den manglende informationsværdi for brugerne ses 

specielt at opstå, når kontrakten omhandler tjenesteydelser eller entrepriser54. Holdningen er, at den 

                                                      
51 Høringssvar nr. 27, side 1 
52 Høringssvar nr. 212, side 2 
53 Høringssvar nr. 110, side 3 
54 Citater for denne holdning er gengivet i bilag 3 
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nuværende opdeling af omsætningen med brug af to principper giver bedre informationsværdi for 

regnskabsbrugerne i forhold til tjenesteydelser og entreprisekontrakter.   

Udover de nævnte problemstillinger med informationsværdien er der også en enkelt respondent 

(Deloitte), der anbefaler, at tilgangen i IAS 18 angående købers ret til at returnere varer vil blive 

anvendt. Anbefalingen begrundes i, at den eksisterende tilgang fungerer godt i praksis samt 

resulterer i regnskabstal, der er forståelige og giver brugbar information, jfr. høringssvar nr. 110, 

side 5. 

Endvidere er der en respondent (Pricewaterhouse Coopers), der vurderer, at definitionen på 

’overførsel af kontrol’ kan føre til en lavere informationsværdi for brugerne, såfremt 

transaktionerne ikke vil reflektere den økonomiske substans. Respondenten mener, at dette kan 

være tilfældet, hvis ’overførsel af kontrol’ hviler på enten en udelukkende legal definition eller 

alene er baseret på fysisk kontrol, jfr. høringssvar nr. 68, side 2. 

Blandt størstedelen af respondenterne ses holdningen til informationsværdien af den nye 

omsætningsstandard at pege i samme retning, og det må forventes at bestyrelserne i IASB og FASB 

vil tage dette til efterretning i en fremtidig omsætningsstandard. Der er i høringssvarene ingen 

indikationer på hvorvidt den nye omsætningsstandard vil forbedre sammenligneligheden af 

regnskaber på tværs af lande eller brancher. I et eksempel givet i DP omkring jerndragere, jfr. afsnit 

6.6, ses, at sammenligneligheden imellem to ellers ens virksomheder bliver ophævet som følge af, 

at den ene virksomheds produkt bliver kategoriseret som en vare hvorimod den anden virksomheds 

produkt bliver kategoriseret som en tjenesteydelse. Dette må anses som værende en 

uoverensstemmelse med bestyrelsernes fastlagte formål om ensretning af regnskaber på tværs af 

brancher. 

Den ovenstående belysning af brugbar information viser, at der blandt respondenter samt 

IASB/FASB ikke er enighed om hvad, der er brugbar information. Der peges på enten en 

kontrolbaseret model, en aktivitetsbaseret model eller en blanding heraf til at danne grundlag for en 

omsætningsstandard. Denne uoverensstemmelse må bunde i, at der ikke er taget stilling til hvad, der 

er brugbar information for regnskabsbrugerne i relation til omsætning. Blandt andet følgende tre 

respondenter kommenterer den manglende stillingtagen i deres høringssvar: 

”We think it is unfortunate that the DP does not explain why the IASB regards revenue as an 

important figure because, had it done so, we might have had a better understanding of what it is 

that the IASB thinks revenue should represent and why it thinks that.” (FEE, side 2) 
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”These issues might have been easier to resolve if the boards had discussed what they see as the 

function of revenue in the financial statements. We believe it would have been helpful if the boards 

had included more of a discussion about why they believe that ‘Revenue is a crucial part of an 

entity’s financial statements’, and, more particularly, what information they believe the revenue 

number is imparting to users.” (ICAEW, side 13) 

”We believe that it may have been useful for the Discussion Paper to include a discussion of the key 

attributes and features of revenue that are necessary for reliable and decision-useful 

information….We believe that it is necessary to include a clear and concise definition of revenue 

and a accompanying discussion of the basis for the definition wholly within the document.” 

(IOSCO, side 2) 

Undladelsen af diskussionen i DP´et kan evt. tilskrives, at brugbar information måske allerede er 

fastlagt i begrebsrammen. Som nævnt i afsnit 3.2 fastlægges formålet med regnskabet ifølge det nye 

exposure draft for begrebsrammen til at være: 

1. at regnskabsbrugeren kan vurdere virksomhedens pengestrømsopgørelse og 

2. at der kan foretages forvaltningskontrol 

Ifølge begrebsrammen er det den finansielle stilling for aktiver, forpligtelser og egenkapital samt 

ændringer heri, der udgør de nødvendige informationer. Ændringer i aktiver, forpligtelser og 

egenkapital opfattes som værende et resultat af virksomhedens præstation. Begrebsrammen giver 

dermed ikke en fortolkning af indholdet af brugbar information, men henvisningen til en 

virksomheds pengestrømsopgørelse gør, at IAS 7 Cash Flow Statements muligvis kan bidrage med 

yderligere information til fortolkningen af indholdet af omsætning. Af IAS 7.13 fremgår det, at en 

pengestrømsopgørelse skal bidrage med at vise, om virksomheden har genereret tilstrækkelig 

likviditet til, at der ikke er behov for ekstern finansiering. I pengestrømsopgørelsen skal der ifølge 

IAS 7.14 medtages indbetalinger fra salg af varer og tjenesteydelser. IAS 7 indeholder således ikke 

en opskrift på hvad, der skal indgå i posten omsætning, udover at ej likviditetsmæssige posteringer 

blot vil blive korrigeret i en pengestrømsopgørelse. Begrebsrammen og IAS 7 hjælper således ikke 

til at fastlægge hvad, der kan forstås ved brugbar information i forhold til omsætning. 

6.4 Entreprisekontrakter og tjenesteydelser 

Som nævnt i afsnit 6.3 anser mange respondenter den foreslåede omsætningsstandard som 

indeholdende en faldende informationsværdi for regnskabsbrugerne i forhold til 

entreprisekontrakter og tjenesteydelser. Entreprisekontrakter bliver i den nuværende regulering 
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behandlet i henhold til IAS 11, og ligeledes bliver tjenesteydelser via IAS 18.20-21 også behandlet i 

henhold til IAS 11. Kort opridset bliver disse to typer for omsætning indregnet i forhold til 

aktivitetens fremskreden i virksomheden uanset om, der er sket overførsel af produktet til kunden 

eller ej. Ved en løbende indregning vil regnskabet således afspejle virksomhedens reelle 

aktivitetsniveau. Ifølge DP´et vil indregning af omsætning først skulle ske ved overførsel af kontrol, 

hvilket afstedkommer en senere indregning af omsætningen end hidtil men kun for de kontrakter, 

hvor denne betingelse ikke allerede er opfyldt. Denne senere indregning af omsætning ses som 

værende den væsentligste problematik, der fremhæves i høringssvarene, hvilket kan illustreres ved 

følgende citat: 

“In addition, we believe that the detailed application of the proposed principle will reduce the 

decision-usefulness of the information in financial statements on long-term contracts where there is 

no continuous transfer of control. In such cases the entity will not recognise revenue until final 

delivery of the good or service, potentially resulting in unhelpful volatility in reported earnings and 

activity levels.” (Grant Thornton, side 3)55 

En enkel af respondenterne (SAP AG) foreslår, at en ny omsætningsstandard skal tage 

udgangspunkt i IAS 11 således, at al indregning af omsætning skal ske i henhold til 

produktionsmetoden: 

“We rather believe that revenue should be recognized as performance under a contract with a 

customer progresses as opposed to when customers obtain control over transferred assets 

(including services). We believe that such principle – which currently underlies IAS 11 – provides 

more decision-useful information, specifically when applied to service and construction contracts 

lacking a continuous transfer of control.” (SAP AG, side 1) 

Det skal her nævnes, at SAP AG er en softwareproducerende virksomhed, hvor en stor del af deres 

omsætning hidtil er blevet indregnet efter IAS 11. Høringssvaret tager dermed sigte ud fra en 

egeninteresse, og brugen af IAS 11 alene er ikke et løsningssvar, der er udbredt i de øvrige 

høringssvar.  

For at løse problemstillingen fremkommer bl.a. Nokia Corporation og EFRAG med to alternative 

modeller på indregning af omsætning. Nokia Corporation foreslår en model, der baserer sig på 

færdiggørelse af omsætningsgenerende aktiviteter samt eksistensen af en kontrakt med en kunde. 

Denne model harmonerer med den eksisterende IAS 11, og Nokia Corporation mener, at dette er 

                                                      
55 Yderligere citater på denne holdning er vist i bilag 4 
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den bedst egnede metode til, at regnskabslæseren kan bedømme disse transaktioners indflydelse på 

virksomhedens fremtidige præstationer. Samtidig foreslår Nokia Corporation, at såfremt der 

tidsmæssigt er kort afstand mellem indgåelse af kontrakten og leveringen af varen/tjenesteydelsen 

kan ske en undtagelse således, at sådan omsætning kan indregnes på tidspunktet for levering. Denne 

undtagelse svarer til, at IAS 18 ligeledes bliver bibeholdt dog kun som et sekundært 

indregningsprincip. Nokia Corporation ´s forslag kan derfor fortolkes som værende et forslag til 

udvidelse af IAS 11´s omfang, idet der f.eks. ikke sættes en begrænsning for masseproducerede 

varer.  

EFRAG har ligeledes udfærdiget en alternativ model. Modellen er i høringssvaret beskrevet på 2½ 

sider, hvilket er et sammendrag af deres diskussionspapir på 94 sider. Ligesom ved modellen fra 

Nokia Corporation tager også EFRAG´s model udgangspunkt i, at indregning skal ske når der 1) 

foreligger en kontrakt og 2) er foretaget aktiviteter med henblik på opfyldelse af en 

præstationsforpligtelse. Modellen ligner dermed IAS 11 til forveksling med små ændringer såsom, 

at opsplitningen i delelementer/præstationsforpligtelser er større. Ligeledes er der heller intet krav 

om, at kontrakten skal være forhandlet individuelt. I overensstemmelse med Nokia Corporation 

fremsætter EFRAG også forslag om, at der måske bør være en alternativ indregningsmetode for 

varer, hvor der er kort tidsmæssig afstand mellem indgåelse af kontrakten og levering af varen. 

De to nævnte alternative modeller tager udgangspunkt i, at indregning af omsætning skal vurderes 

ud fra aktiviteten i virksomheden i stedet for som i DP´et at have omdrejningspunkt omkring 

kundens overtagelse af kontrollen.  

IASB og FASB har som nævnt i afsnit 5.1.1 allerede taget stilling til denne problemstilling, idet 

DP´et nævner denne fremtidige ændring for indregning af omsætning for entreprisekontrakter, men 

de understreger, at det kun er nogle virksomheder, der påvirkes heraf. Problematikken omkring 

entreprisekontrakter og tjenesteydelser må derfor foreligge i, hvornår kundens overtagelse af 

kontrol ses at være indtrådt. Denne problematik vil blive behandlet i afsnit 6.5. 

6.5 Overførsel til kunden 

Indregningstidspunktet ændres fra overgangen af risiko og økonomiske fordele til tidspunktet for 

overførsel til kunden. Udover overgangen af risiko og økonomiske fordele indeholder I IAS 18 

yderligere fire betingelser, der skal være opfyldt før omsætning kan indregnes. De fem betingelser 

er: 
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1. at der er sket overgang af risiko og økonomiske fordele til kunden 

2. at det ledelsesmæssige engagement i eller den effektive kontrol over aktivet ikke er af en 

sådan karakter, at det kan sidestilles med besiddelse af ejendomsretten over aktivet  

3. at omsætningen kan opgøres pålideligt 

4. at det er sandsynligt, at den økonomiske fordel fra transaktionen vil tilfalde virksomheden 

og 

5. at omkostningerne ved transaktionen kan opgøres pålideligt 

Sammenlignes disse fem betingelser med det nye indregningsprincip om overgang af kontrol til 

kunden ses, kun den anden betingelse i IAS 18 at kunne genfindes direkte i det nye princip. Det må 

dog antages, at betingelserne 3 -5 stadig vil blive anvendt i endelig standard. Grundlæggende er der 

ingen sammenhæng mellem den hidtidige praksis og den nye omsætningsstandard i forhold til den 

væsentligste udløsende faktor, hvilket kan få betydning i praksis for virksomhederne ved 

indfangning af data samt for regnskabsbrugerne i deres analyse af regnskabsinformationer.  

I IAS 11 er indregningstidspunktet afhængigt af, at kontraktens indtægter og udgifter kan opgøres 

pålideligt. Denne betingelse er sammenlignelig med betingelserne 3 og 5 i IAS 18, og som nævnt 

må disse antages stadig at skulle anvendes. Der ses dog ingen umiddelbar sammenhæng i mellem de 

udløsende faktorer i henholdsvis IAS 11 og DP´et.  

Som nævnt i afsnit 4.2 er overførsel til kunden sket: 

a) når kunden har kontrollen over varen, eller 

b) når kunden har modtaget den lovede tjenesteydelse 

I de følgende to afsnit vil de to betingelser blive analyseret i forhold til hvordan respondenterne 

opfatter disse og deres anvendelighed. 

6.5.1 Kontrol over varen 

Den udløsende hovedfaktor for indregning af omsætning for en vare ses at være kundens kontrol, 

men er dette et indlysende begreb for regnskabsbrugeren? Høringssvarene påpeger et behov for 

tydeliggørelse af hvornår kontrollen er overført. Dette kommer f.eks. til udtryk i følgende citat fra 

ICAEW: 

”In our view, the DP contains insufficient information on ‘control’ to allow for a meaningful 

discussion of whether the principles can be applied in practice and to complex transactions. More 
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discussion and guidance are needed on control and transfer of control to clarify how the principle 

would operate in practice.” (ICAEW, side 12) 

Den manglende præcisering af begrebet kontrol medfører ifølge nogle af respondenterne, at der er 

risiko for, at det i praksis vil blive opfattet som værende lig med den legale tolkning af ordet. En 

legal synsvinkel vil kunne medføre risiko for manglende hensyn til de økonomiske realiteter56. 

Ligeledes vil en legal synsvinkel kunne medføre, at regnskabsudøvere og revisorer ikke besidder de 

nødvendige kompetencer til at kunne vurdere komplekse situationer, hvilket ifølge respondenten vil 

kunne medføre væsentlige praktiske problemer og eventuel væsentlig uenighed imellem 

regnskabsudøveren og revisoren57.  

Opnåelse af kontrol over en vare kan ifølge DP´et tilsyneladende indtræde ved mange forskellige 

udløsende faktorer.  KPMG opremser de forskellige udløsende faktorer, der er benyttet i DP´et: 

• ”physical possession of the good by the customer (4.5 and 4.6) 

• enforceable rights (4.12) 

• customer acceptance (4.20) 

• customer intent (4.25) 

• customer payment terms (4.32) 

• asset is constructed on the customer´s land (4.47) 

• legal title (4.55) 

• whether an asset is used in satisfying another performance obligation (4.56) 

• contract terms or operation of law (4.57)” (KPMG, side 14-15)  

Faktorerne er ikke i DP´et blevet rangordnet, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre hvilke der 

har fortrinsret. Faktorerne er ikke indbyrdes sammenhængende, hvilket medfører, at de kan være i 

modstrid med hinanden. Et eksempel herpå kan være ’fysisk besiddelse af en vare’ kontra ’legale 

ejerskab’. 

Ifølge Pricewaterhouse Coopers vil det kræve en væsentlig udøvelse af dømmekraft til at afgøre om 

kontrollen er overført, og de foreslår derfor, at bestyrelserne udarbejder et klart princip opfulgt af 

indikatorer til hjælp for bedømmelsen af, hvornår princippet er opfyldt58.  

                                                      
56 Høringssvar nr. 14, side 8 
57 Høringssvar nr. 17, side 2 
58 Princip samt indikatorer er vist i bilag 2 
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Opstillingen af udløsende faktorer eller kontrolindikatorer er ifølge ICAEW ikke løsningen, idet 

disse vil kunne have en undergravende effekt på princippet. De foreslår i stedet for, at der 

fremkommer mere diskussion og vejledning på hvordan princippet skal virke i praksis59. 

Nogle af respondenterne mener, at ’overførsel af kontrol’ ikke er anvendelig i den foreslåede form, 

hvilket afspejler sig i følgende citater: 

”Thus, we suggest that relaxing or eliminating the transfer of control concept…” (Norwegian 

Accounting Standards Board, side 3)   

”Thus, we are of the opinion that revenue recognition should not be driven by the change of 

control.”  (German Accounting Standards Board, side 13) 

De citerede to respondenters holdning tager begge udgangspunkt i hvordan indregning af 

entreprisekontrakter skal ske. Respondenterne foreslår begge, at indregning i stedet for sker ud fra 

en aktivitetsbaseret tilgang. Denne afstandtagen fra DP´et er forståelig, idet DP´et ikke er oplysende 

nok omkring hvordan indregningen af produkter, der tidligere er blevet indregnet efter IAS 11, skal 

foregå i fremtiden. Denne manglende information fremgår f.eks. i høringssvaret fra KPMG:  

”The Discussion Paper includes the notion of a continuous transfer of assets with respect to 

services and construction-type contracts. Although the continuous transfer of assets notion results 

in the recognition of revenue over time, which we believe is appropriate in many service and 

construction-type contracts, the Discussion Paper does not provide a sufficient explanation on how 

such arrangements meet the requirement for ’control’ to transfer.” (KPMG, side 15) 

Der er dog i paragraf 6.20 i DP´et et interessant eksempel på overførsel af kontrol. Her foretages der 

en sammenligning til en eksisterende regel i SOP 81-1, hvorefter rettigheder til varer og 

tjenesteydelser under produktion kan anses for løbende overdraget til kunden som følge af kundens 

legale krav på at kunne forlange specifikke egenskaber ved produktet. Ifølge DP´et vil denne regel 

stadig være opfyldt ved det nye indregningsprincip. Den nævnte type af varer og tjenesteydelser må 

kunne sidestilles med de varer og tjenesteydelser, der tidligere har været indregnet efter IAS 11. 

Såfremt denne tolkning er korrekt, bliver princippet i IAS 11 således bibeholdt, og der kan foretages 

indregning som hidtil ud fra en aktivitetsbaseret metode. 

Høringssvarene viser, at begrebet ’overførsel af kontrol’ ikke er et entydigt begreb. En 

tydeliggørelse af begrebet vil kunne medføre en bedre forståelse af begrebets indvirkning på 

                                                      
59 Høringssvar nr. 210, side 12 
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tidspunktet for indregning af omsætning. I den forelagte form anser nogle af respondenterne, at der 

eksisterer en risiko for, at den fremtidige behandling af entreprisekontrakter vil blive meget 

forskellig fra hidtidig praksis. Modstanden imod begrebet stammer ikke kun fra den forventede 

øgede volatilitet i regnskaberne, men også fra en forventet stigning i implementeringsomkostninger.  

6.5.2 Modtagelse af den lovede tjenesteydelse 

En tjenesteydelse kan indregnes som omsætning, når kunden har modtaget den lovede 

tjenesteydelse. Men tjenesteydelser kan ikke skæres over en kam, idet disse varierer i forhold til 

f.eks. tid. Et rengøringsfirmas produkt er leveret, når de har foretaget den lovede rengøring – uanset 

om rengøringsfirmaet har en længerevarende kontrakt med virksomheden, er der ingen tvivl om, at 

der er tale om løbende levering af tjenesteydelsen. En konsulentvirksomhed, der kontraherer med en 

kunde om at levere konsulentydelse, kan derimod siges enten at levere kontinuerligt (i forhold til 

timeforbrug) eller på et bestemt tidspunkt (ved leverancen af slutproduktet).  

  
Netop den sidstnævnte form for tjenesteydelse medfører, at nogle af respondenterne kommenterer, 

at det ikke ud fra DP´et kan læses, hvornår en kunde har modtaget den lovede tjenesteydelse. FSR 

fremhæver revisionsprodukter som et eksempel herpå, idet de ikke kan afgøre om 

revisionsproduktet skal anses som værende leveret når der afgives en revisionspåtegning eller, om 

virksomheden allerede under den igangværende revisionsudøvelse kan anse dele af tjenesteydelsen 

som værende leveret60.  

EFRAG kommenterer ligeledes revisionsprodukter, men i modsætning til FSR sættes ikke 

spørgsmålstegn ved leveringstidspunktet, idet dette betragtes at være ved aflevering af det endelige 

produkt. EFRAG konkluderer, at DP´et medfører at indregningstidspunktet for mange typer af 

tjenesteydelser vil blive udskudt i forhold til nuværende praksis61. 

Disse to revisionsorganers variationer i holdning indikerer, at princippet ikke er tilstrækkelig 

eksemplificeret i DP´et. Der er således behov for en udbygning af standarden med hensyn til 

hvornår, en tjenesteydelse er at betragte som blivende leveret på en kontinuerlig basis eller på et 

bestemt tidspunkt. Grant Thornton efterspørger således også en klar applikationsvejledning for 

tjenesteydelser specielt mht.  

                                                      
60 Høringssvar nr. 172, side 6 
61 Høringssvar nr. 216, side 1 
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“stand-ready and complex professional services such as those involving legal cases, consulting, 

audit and accounting services.”62 (Grant Thornton, side 7) 

Eksemplet fra DP´ets paragraf 6.20 nævnt sidst i afsnit 6.5.1 er relevant i forhold til både varer og 

tjenesteydelser. Med udgangspunkt heri vil tjenesteydelser, hvori kunden har krav på specifikation 

af elementer, stadig blive behandlet efter samme metode som under nuværende 

omsætningsstandarder. Det kan diskuteres om alle typer tjenesteydelser kan inddrages under denne 

formulering. 

6.6 Skelnen mellem varer og tjenesteydelser 

Den udløsende faktor for indregning er forskelligt afhængigt af, om der er tale om en vare eller en 

tjenesteydelse. Er der tale om en vare, ses den udløsende faktor at være kontrollen over varen. Ved 

en tjenesteydelse er det i stedet for, om kunden har modtaget den lovede tjenesteydelse, der 

medfører indregning af omsætning. 

Der sker således en todeling af overførsel til kunden i forhold til, om der er tale om en vare eller en 

tjenesteydelse. Denne todeling gør, at det er vigtigt at kunne skelne imellem en vare og 

tjenesteydelse. DP´et giver ikke et entydigt svar herpå, jfr. følgende citat: 

”The Discussion Paper notes the importance of the distinction between a good and a service and its 

correlation to the timing of revenue recognition (i.e., a good is transferred to a customer as of a 

point in time and a service is typically transferred to a customer over a period of time). However it 

is difficult to determine from the Discussion Paper all of the factors that may need to be considered 

and the significance that should be given to each factor in distinguishing between a good and a 

service.” (KPMG, side 3) 

Deloitte beskriver ligeledes denne problemstilling, og de anbefaler, at skelnen imellem varer og 

tjenesteydelser tager udgangspunkt i IFRIC 15. Denne skelnen imellem varer og tjenesteydelser er 

vigtig, idet tidspunktet for indregning af omsætning er forskelligt.  

I DP´et bliver der givet et eksempel på produktion og salg af jerndragere for at vise distinktionen 

imellem en vare og en tjenesteydelse63. Den første virksomhed kaldet SteelCo producerer 

jerndragere til en kunde med en produktionstid på 3 måneder. Ifølge kundekontrakten er 

jerndragerne SteelCo´s ejendom indtil levering. Regnskabsmæssigt skal omsætningen indregnes 

ved levering, idet jerndragerne anses som værende en vare 
                                                      
62 Høringssvar nr. 60, side 7 
63 IASB Discussion Paper, paragraf 4.38 – 4.44 
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I den anden virksomhed kaldet MetalCo produceres ligeledes jerndragere til en kunde med en 

produktionstid svarende til SteelCo´s, dvs. 3 måneder. Jerndragerne bliver lavet ud fra kundens 

specifikationer. Kunden skal løbende foretage betalinger og har ret til at overtage igangværende 

arbejder. Regnskabsmæssigt skal omsætningen indregnes løbende i takt med produktionens 

fremskreden, idet levering af jerndragerne anses som bestående af to komponenter hhv. levering af 

materialer samt en tjenesteydelse.  

Eksemplet viser altså to virksomheder, der producerer og leverer den samme type vare. 

Indregningen sker dog på to forskellige tidspunkter, hvilket ikke forekommer logisk for en 

regnskabsbruger. Af eksemplet fremgår ikke hvorvidt jerndragerne hos SteelCo er specialfremstillet 

eller massefremstillet, hvilket ville have været afgørende i forhold til om man efter nuværende 

praksis ville have anvendt enten IAS 11 eller IAS 18. 

Af følgende citat fremgår, at netop det ovenfor givne eksempel viser nogle af manglerne ved DP´et: 

”The differences in the examples that result in one being considered a service that is transferred 

over time rather than a good transferred at a point in time appear to be the customisation of the 

product, customer payments made throughout the manufacturing process, and the fact that the 

customer has the unconditional right to take over the work in progress at any time. There are 

various factors that are provided in the girder examples but it is difficult to determine from the 

Discussion Paper all of the factors that may need to be considered and the significance that should 

be given to each factor in the assessment to distinguish between a good and a service and identify 

the performance obligations.” (KPMG, side 10)  

Som nævnt i afsnit 6.4 har netop kontrollen over varen betydning for hvornår, der kan ske 

indregning af en entreprisekontrakt, idet interne aktiviteter ikke vil kunne indregnes som omsætning 

før, kontrollen kan anses for overdraget. Ville den pågældende kontrakt i stedet for kunne opdeles i 

præstationsforpligtelser på levering af henholdsvis materialer og en tjenesteydelse, ville kontrakten 

måske kunne blive indregnet tidligere, idet kontrollen jo ikke her har betydning for 

indregningstidspunktet. Denne situation forekommer paradoksal, da identiske produkter dermed vil 

kunne blive behandlet forskelligt afhængigt af kontraktens udformning – dette kan medføre en 

praksisændring i udformningen af kontrakter blot for at omgå klassificeringen som enten en vare 

eller en tjenesteydelse. Dette har formentlig ikke været intentionen fra bestyrelsernes side, og det 

kommende exposure draft må forventes at indeholde en mere specificeret opdeling af varer og 

tjenesteydelser. 
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6.7 Afgrænsning af omsætningen 

I IAS 18 foretages en selektion af omsætningstyper ved positivt at fremhæve disse. Dette drejer sig 

om a) varer, b) tjenesteydelser og c) renter, royalties og udbytter. Den indsatte parentes med ordene 

’varer og tjenesteydelser’ i definitionen af kunder i DP´et indikerer, at der foretages en begrænsning 

af omsætningen således, at renter, royalties og udbytte ligger uden for standardens målgruppe. 

Standarden vil ved denne fortolkning kun relatere sig til varer og tjenesteydelser. Formuleringen af 

denne definition giver dermed anledning til tvivl om hvorvidt, at renter, royalties og udbytter er 

inkluderet i denne standard, eller om der skal laves særskilte standarder til disse, eller alternativt om 

de vil skulle medtages i andre eksisterende standarder. Renter, royalties og udbytte nævnes ikke 

særskilt i DP´et, hvilket kan tolkes både i retning af en eksklusion og en inklusion af elementerne.  

Spørgsmålene i DP´et inddrager ikke afgrænsningen af omsætningens enkelte elementer, og det er 

derfor forventeligt at kun et enkelt høringssvar indeholder kommentarer hertil. Deloitte 

kommenterer, at den manglende behandling af royalties i DP´et forventes medtaget på et senere 

stadium i projektet, eller at den alternativt skal medtages i leasing standarden. Desuden bemærker 

de, at indregningstidspunktet og målingen af royalties kan blive problematisk pga. usikkerheden i 

hvor meget en tredjemand skal betale. Dette kan f.eks. forekomme, når royalties både udgøres af 

faste og variable beløb, hvoraf sidstnævnte afhænger af størrelsen af tredjemands salg64. Hvordan 

opdeling i enkelte præstationsforpligtelser skal foretages, anses derfor som et uafklaret problem. 

IAS 7.14 nævner i forbindelse med opgørelsen af pengestrømme fra driftsaktiviteten, at der skal 

medtages indbetalinger af royalties, honorarer, provisioner og anden omsætning. Dette må fortolkes 

således, at IAS 7 anser royalties som værende et omsætningselement. En manglende medtagelse i 

den nye omsætningsstandard vil derfor være i strid med IAS 7. Der anses derfor at være et behov 

for en præcisering fra bestyrelserne af hvilke typer omsætning, der skal medtages. 

6.8 Delkonklusion 

Respondenterne har varierende holdninger til indførelsen af en ét-princip-model. En stor andel af 

respondenterne er imod den valgte løsning, og nogle tager forbehold for dens virke som følge af 

DP´ets manglende stillingtagen til mange problemstillinger. Det fremhæves af adskillige 

respondenter, at den nye model ikke egner sig til entreprisekontrakter. Nogle kritiserer, at den nye 

model ikke bidrager med en bedre løsning end den gamle model. Andre fremhæver, at den 

nuværende model har vist en høj værdi i praksis, og at den ’blot’ skal justeres på enkelte områder 

                                                      
64 Høringssvar nr. 110, side 11 
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for at være mere effektiv. Sammendragende må det derfor konkluderes, at om end en ét-princip-

model virker tiltalende, da er det ikke antallet af principper, der er afgørende for brugbarheden af en 

standard for indregning af omsætning – en model skal vurderes efter dens indhold og ikke dens 

antal af principper. 

Mange af respondenterne efterspørger en uddybning af definitionerne for begreberne kontrakter, 

kontrol, kunder, præstationsforpligtelser og overførsel af kontrol. Der hersker f.eks. usikkerhed om 

kontrol skal forstås som legal kontrol eller fysisk kontrol, hvilket har stor betydning for 

indregningstidspunktet. Nogle af respondenterne foreslår, at brug af indikatorer kan være en metode 

til at afgøre, hvornår der skal ske indregning. Ifølge en anden respondent er indikatorer dog 

kontraindikativ, da der derved sker en underminering af selve princippet.  

Respondenterne efterspørger ligeledes applikationsvejledninger, der uddyber hvordan, de nævnte 

begreber i praksis skal forstås såsom f.eks. hvordan, en præstationsforpligtelse skal identificeres. 

Efterspørgslen efter uddybning af definitionerne og applikationsvejledninger indikerer, at 

bestyrelserne ikke i DP´et har været tilstrækkeligt konkrete i deres videreformidling af hvordan, de 

selv fortolker indholdet af begreberne. DP´et er dog alene tænkt som et foreløbigt oplæg til en 

standard, og det må derfor antages at være en tilsigtet handling fra bestyrelsernes side for at skabe 

plads til en dialog i stedet for alternativt at have trukket linjerne skarpt op.  

Gennemgangen af holdninger til brugbar information viser, at DP´et ikke leverer et grundlag til at 

vurdere hvad omsætningstallet skal vise. Begrebsrammen indeholder ej heller et bidrag til denne 

forståelse. Når denne forskrift mangler, besværliggøres den efterfølgende vurdering af forslaget, 

idet udgangspunktet for respondenternes forståelse foretages med afsæt i den nuværende praksis i 

stedet for at skue fremad. En del af respondenterne efterlyser denne forudgående analyse herunder 

repræsentanterne for investorer.  

Konkret viser analysen af høringssvarene, at informationsværdien ved den foreslåede 

regnskabsmæssige behandling af entreprisekontrakter og tjenesteydelser anses for at blive ringere 

end i de nuværende standarder. Synspunktet begrundes i, at når der ikke sker løbende overførsel af 

kontrol til en kunde, da vil virksomheden først kunne indregne omsætningen, når den endelige 

levering sker. Det må forventes, at bestyrelserne vil reagere på denne massive kritik således, at den 

endelige standard vil have taget højde herfor. 

Yderligere en problemstilling, der fremhæves i høringssvarene er, at opfyldelsen af 

præstationsforpligtelser varierer afhængigt af om, der er tale om en vare eller en tjenesteydelse. For 
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en vare er det overførelsen af kontrol, der er afgørende for om en præstationsforpligtelse kan anses 

for opfyldt, og for en tjenesteydelse er det opfyldelsen af et løfte. Hvordan denne skelnen imellem 

varer og tjenesteydelser skal foretages er ikke tilstrækkeligt tydeliggjort i DP´et.  

Man kan samtidig spørge sig selv om, at når der således eksisterer et behov for at kunne skelne 

imellem varer og tjenesteydelser, kan det da antages, at der også eksisterer en grundlæggende 

forskel i udgangspunktet for disse to mht. indregningsmetode. En del af respondenterne er af denne 

opfattelse. De kommer da også med forskellige bud på alternative indregningsmetoder herunder en, 

der tager sin basis i virksomhedernes forskelligheder med hensyn til at have enten 

lagerproducerende kontrakter eller specialproducerende kontrakter. Det kunne være spændende at 

vurdere dette alternativ, idet den synes at ville tage hensyn til mange af respondenternes 

kommentarer.  

DP´et medfører endvidere en problemstilling om, hvordan afgrænsning af omsætning skal 

foretages. Renter, royalties og udbytter bliver ikke behandlet i DP´et på trods af, at de hidtil har 

været omfattet af IAS 18. Hvorvidt disse fremadrettet kan indeholdes i en ny omsætningsstandard 

eller skal være omfattet af øvrige standarder er et uafklaret problem.  
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7 Afhjælpning af svagheder i eksisterende standarder 

I dette kapitel diskuteres det hvorvidt de svagheder, der blev konstateret i afsnit 2.6, bliver afhjulpet 

i den nye standard for indregning af omsætning. Udgangspunktet for diskussionen foretages i en 

kort gennemgang af nuværende praksis og DP´ets forslag. Derefter inddrages høringssvarene i det 

omfang, som de omtaler svaghederne.  

7.1 Mangel på vejledning om indregning og måling ved kontrakter med flere 

elementer 

For omsætning, der skal indregnes efter IAS 18, består den eksisterende vejledning til brug for 

opsplitning af kontrakter med flere elementer alene i IAS 18.13 og i IAS 18 Appendiks 11. 

Vejledningen angiver ikke kriterier for hvordan, opsplitningen skal foretages. For omsætning 

indregnet efter IAS 11 ses IAS 11.7-10 (Combining and segmenting construction contracts) at blive 

anvendt. Derudover findes der i IFRS ingen yderligere vejledning til brug for indregning og måling 

af sådanne kontrakter. 

Som nævnt i afsnit 4.2 foreskriver den nye standard, at kontrakter skal splittes op i separate 

præstationsforpligtelser afhængigt af, om der er forskel i tidspunktet for overførslen af 

varen/tjenesteydelsen til kunden. Det vigtigste ifølge den nye standard er, at de enkelte 

præstationsforpligtelser skal give en troværdig repræsentation af ændringerne i en kontrakts levetid. 

Derudover giver DP´et et antal eksempler på hvordan præstationsforpligtelserne kan identificeres. 

Eksempel 1 i appendiks A omhandler en virksomhed, der sælger en vare inklusive ydelserne 

levering og installation, hvilket udgør tre separate præstationsforpligtelser. Kunden opnår kontrol 

over varen og leveringsydelsen samtidig, og disse to elementer kan derfor samles i en 

præstationsforpligtelse. Foreskriver kontrakten, at kunden først opnår kontrol over varen efter 

installation, vil der i stedet for kun være tale om en enkelt præstationsforpligtelse. I forhold til 

måling foreskriver DP´et, at der anvendes en allerede kendt stand-alone pris eller foretages et 

estimat af denne f.eks. ud fra arbejdstimer og materialer. 

Holdningen blandt respondenterne er spredte. KPMG mener, at der i DP´et ikke formidles et 

overordnet princip til brug for identifikationen af præstationsforpligtelser, samt at de givne 

eksempler ej heller tydeliggør bestyrelsernes intention. De spørger, om begrebet ’stand-alone værdi’ 

som beskrevet i den amerikanske vejledning EITF nr. 00-21 vil kunne udgøre et tilstrækkeligt 
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grundlag til brug for identifikationen af en præstationsforpligtelse eller om der skal udføres 

yderligere analyser65. 

Institut der Wirtschaftsprüfer mener ikke, at forslaget i DP´et medfører en substantiel forbedring på 

situationer med levering af mere end en vare eller tjenesteydelse. I stedet for anser de det som en 

mulighed, at det ville have været tilstrækkeligt at integrere fortolkningerne af IFRIC ind i IAS 1866. 

Deres holdning til forslaget i DP´et afsluttes med følgende bemærkning: 

“All in all, we believe that there is a stronger need for a change in the revenue recognition 

standards in US GAAP as compared with IFRSs.” (Institut der Wirtschaftsprüfer, side 2) 

Fortolkningen af denne sætning kunne være, at omsætningsprojektet i stedet for burde have taget 

udgangspunkt i den allerede eksisterende og velfungerende IFRS, og at US GAAP blot burde være 

blevet rettet ind for at opnå den nødvendige konvergens. 

German Accounting Standards Boards mener, at de foreslåede kriterier i DP´et er utilstrækkelige til 

at kunne give en passende regnskabsførelse for kontrakter med flere elementer.67. Denne holdning 

kan genfindes hos Ernst & Young i forhold til kompleksiteten i mange kontrakter. De foreslår 

derfor, at der er behov for yderligere applikationsvejledninger og eksempler68. Ernst & Young 

fremkommer med følgende eksempel på en kontrakt med flere elementer:  

”For example, in a construction contract for the building of a house, one entity may identify the 

laying of each brick or completion of each wall as a performance obligation, while another entity 

may define performance obligations at a higher level (e.g., completion of all framing, roofing, 

interior finish-out, etc.) or may even conclude there is only one performance obligation. The level at 

which these performance obligations are defined can yield very different accounting results.” 

(Ernst & Young, side 10) 

Dette forholdsvis enkle eksempel illustrerer kompleksiteten, og Ernst & Young viser på denne måde 

manglerne ved kriterierne i DP´et. Ideen til eksemplet bygger på DP´ets eget eksempel 5 i 

appendiks A. Følgende citat stammer derfra: 

                                                      
65 Høringssvar nr. 61, side 3 
66 Høringssvar nr. 14, side 2 
67 Høringssvar nr. 178, side 2 
68 Høringssvar nr. 123, side 2 
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”Practically, however, Contractor might separate the contract into the two performance 

obligations – one for renovating each floor. Separating the contract by phase…” (DP paragraf 

A35) 

Eksemplet viser, at entreprenøren åbenbart selv kan vælge hvordan han vil opsplitte kontrakten i de 

enkelte elementer. Brugen af udtrykket ’might’ indikerer kraftigt, at der mangler kriterier til brug 

for opsplitningen. Deloitte må ud fra følgende citat ligeledes formodes at have samme holdning til 

DP´et mht. dens evne til at løse problemet omkring kontrakter med flere elementer: 

”in our view:… although IAS 18 is silent, under other GAAPs it is often the case that two elements 

of an arrangement are accounted for separately if and only if they have ‘standalone value’, i.e. 

either the second element is an ‘optional extra’ for the customer or, failing that, the customer could 

source the second element from a different supplier. In our experience, an approach based on these 

principles is robust and capable of practical application. It would form an appropriate basis for 

guidance on how to identify or disaggregate performance obligations.” (Deloitte, side 2) 

Selvom det ikke direkte fremgår af citatet, må det antages at Deloitte i lighed med KPMG anviser, 

at EITF nr. 00-21 kunne bibringe en løsning til at vurdere hvornår der foreligger en separat 

præstationsforpligtelse. 

Belgian Accounting Standard Boards mener, at når ingen anden virksomhed sælger 

tjenesteydelserne separat, er det en indikation på, at kontrakten ikke bør opdeles i særskilte 

præstationsforpligtelser. Denne holdning fremgår af følgende citat: 

”Isn´t the lack of market based evidence indicative there´s no separate performance obligation? 

(Example1: Multiple-element arrangement; A5:’Evidenced by the fact that other entities sell such 

services separately’).” (Belgian Accounting Standard Board, side 6)  

Af citatet fremgår det også, at denne holdning er den direkte modsatte af bestyrelsernes holdning. 

En lignende tilgangsvinkel eksisterer hos Norwegian Accounting Standard Boards. Som løsning på 

problemstillingen foreslår de, at hvis der ikke findes et aktivt marked for hverken en vare eller en 

tjenesteydelse begge stammende fra den samme kontrakt, da skal præstationsforpligtelsen være at 

betragte som blivende opfyldt over tjenesteydelsens periode. Udgør tjenesteydelsen kun en lille del, 

da bliver præstationsforpligtelsen opfyldt ved leveringen af varen69. 

                                                      
69 Høringssvar nr. 59, side 10 



66 
 

Skal der alligevel ske en opsplitning i separate præstationsforpligtelser i sådanne situationer, 

forudser bl.a. ICAEW, at dette vil medføre problemer i praksis. Dette skyldes, at målingen i disse 

tilfælde er præget af en meget lille objektiv viden som følge af, at andre leverandører ej heller 

sælger de enkelte tjenesteydelser særskilt70.  

Som en samlet konklusion af de øvrige respondenters holdning kan følgende citat fra IFAC 

indeholde en stor del af disse: 

”However, we are concerned about the significant judgment that may be involved in the application 

of these principles for all but the simplest and most straightforward transactions. As the Paper itself 

notes in paragraph 6.31, identifying performance obligations can be a difficult exercise.” (IFAC, 

side 1) 

Ovenstående gennemgang viser, at ikke alle respondenter er enige med bestyrelserne i, at 

problemstillingen omkring kontrakter med flere elementer er tilstrækkeligt et grundlag til at 

fremkomme med en helt ny omsætningsstandard. Ligeledes menes det givne forslag ikke at være 

tilstrækkeligt konkretiseret i sine kriterier til at kunne være brugbar i praksis. Som forslaget 

foreligger nu, vil der være stor risiko for en uensartet regnskabsmæssig behandling både på tværes 

af brancher men endda også inden for samme branche. 

Løsningsmetoderne er meget forskellige hos de ovenstående respondenter, og det kan derfor være 

svært at fastlægge en løsningsmetode, der gør alle tilfredse. En mulig løsning ses dog at findes ved 

at indføre kriterierne fastlagt i EITF nr. 00-21. Det videre arbejde for bestyrelserne ligger i at 

fastlægge hvordan, kontrakter skal opsplittes i separate præstationsforpligtelser samt hvordan disse 

præstationsforpligtelser skal måles, når der ingen objektiv viden findes om stand-alone priserne.  

7.2 Mangel på vejledning mht. tydelig skelnen imellem varer og tjenesteydelser 

(IAS 18) 

Som tidligere nævnt i afsnit 2.2 har manglen på vejledning om hvordan der skal skelnes imellem en 

vare og en tjenesteydelse medført, at en kontrakt er blevet indregnet efter enten produktions- eller 

salgsmetoden afhængigt af virksomhedens valg. DP´et fremkommer kun med et eksempel på, at 

denne situation har været gældende for fast ejendom, og det vides derfor ikke for hvilke andre 

grupper af varer eller tjenesteydelser, at denne mangel har haft en effekt i praksis. Problemet ved 

                                                      
70 Høringssvar nr. 210, side 18 
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fast ejendom er imødekommet ved udstedelsen af IFRIC 15, og der findes derfor i dag ingen 

problematik for denne omsætningstype.  

Ifølge DP 4.38 er det normalt ikke svært at skelne imellem varer og tjenesteydelser, men at dette 

dog kan være tilfældet i entreprisekontrakter. Kontrakter omhandler typisk en vare, når der sker 

levering på et bestemt tidspunkt, og den omhandler typisk en tjenesteydelse, når der sker løbende 

levering. I DP 4.48 nævnes, at omhandler kontrakten en produktion af en vare, kan dette indikere, at 

der er tale om en tjenesteydelse. Produktion er dog ikke i sig selv nok til at afgøre dette, og 

kontraktens indhold samt lovgivningen skal ligeledes vurderes med henblik på hvornår kunden 

modtager et aktiv før, at der kan foretages en endelig skelnen.  

KPMG mener, at DP´et ikke klart fremlægger de faktorer, der er afgørende for at virksomheder kan 

skelne imellem varer og tjenesteydelser71. Institut der Wirtschaftsprüfer mener ligeledes, at der 

mangler et klart princip til dette formål72. Endvidere mener de, at DP´et ikke har tydeliggjort 

hvordan software skal indregnes, hvilket fremgår af følgende citat: 

”An ambiguous distinction might result in problems, for example if an entity promises to develop 

specific software for a customer, it might be difficult to decide whether the performance obligation 

is the development of the program, i.e., a service, or the transfer of a good, i.e., of the finished 

program.” (Institut der Wirtschaftsprüfer, side 6) 

Samlingen af IAS 11 og IAS 18 til kun en standard vil som forventet i afsnit 2.2 således ikke 

medføre, at problematikken omkring software automatisk forsvinder. 

En respondent fra entreprisebranchen – Australian Contractors Association (ACA) – mener, at en 

entreprisekontrakt er forskellig i natur i forhold til andre handelsarrangementer begrundet ved, at 

der i den nuværende litteratur sker særskilt behandling i IFRS via IAS 11 og IFRIC 15. De mener, 

at DP´et ikke indeholder tilstrækkelig stillingtagen til at skelne imellem en vare og en 

tjenesteydelse, specielt i relation til entreprisekontrakter. De anmoder om, at der sker en 

klarlægning af entreprisekontrakter således, at disse defineres som værende en aftale om at yde en 

tjenesteydelse73.  ACA søger på denne måde, at sikre at produktionsmetoden kan bibeholdes inden 

for entreprisekontrakter. Dette viser, at forslaget til en ny omsætningsstandard, hvor der er sat øget 

fokus på skelnen mellem varer og tjenesteydelser, medfører, at ACA prøver at undgå, at det i 
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72 Høringssvar nr. 14, side 5-6 
73 Høringssvar nr. 10, side 7 
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praksis bliver nødvendigt at foretage denne skelnen mellem varer og tjenesteydelser for 

entreprisekontrakter. 

Deloitte foreslår, at bestyrelserne fokuserer på at udvikle eksisterende ideer inden for skelnen 

mellem varer og tjenesteydelser. Ifølge Deloitte skal fokus være på: 

”...those factors that determine whether an incomplete item is an asset of the seller (goods) or of 

the customer (services). We believe that this distinction can be drawn by focusing on whether, in 

substance, the item is a ‘standard’ item made by the seller (goods) or is bespoke for the customer 

(services). We note that IFRIC 15 already draws a similar distinction.”(Deloitte, side 7) 

For at illustrere forskellen på en vare og en tjenesteydelse gives i DP´et det i ovenfor nævne omtalte 

eksempel på jerndragere, jfr. afsnit 6.6. Af analysen i afsnit 6.6 fremgår det, at der ikke er nogen 

klar vejledning på hvordan, man i praksis afgør om, der foreligger en vare eller en tjenesteydelse, 

og at denne skelnen kan være afhængig af kontraktens udformning. Det kan dermed konkluderes, at 

DP´et ikke frembringer en løsning på at skelne imellem varer og tjenesteydelser, der kan benyttes i 

praksis. Samtidig viser ovenstående gennemgang, at virksomheder, der tidligere har benyttet sig af 

regnskabsreglerne i IAS 11, nu vil blive pålagt en ekstra arbejdsbyrde i form af, at de skal foretage 

en individuel vurdering af kontrakterne for at kunne afgøre indregningskriteriet. 

7.3 Indregning af et aktiv uanset, at det ikke overholder definitionen af et aktiv 

Problematikken i de nuværende standarder stammer som nævnt i afsnit 2.3 fra, at der ved 

indregning af omsætning ses på risikoovergangen, hvorimod der ved indregning af et aktiv ses på 

besiddelsen af kontrol. 

I den nye standard skal indregning af omsætning ske ved overførelsen af kontrollen til kunden, og 

dermed opnås der på papiret overensstemmelse med hvornår et aktiv skal indregnes i balancen. For 

at underbygge at kontrol er et bedre princip end risici og fordele gives i DP´et følgende to 

eksempler: 

1. “ToolCo sells power tools. To encourage customers to make purchases, ToolCo allows them 

to return the tools within 30 days of purchase and to receive a full refund of the purchase 

price.” (DP 4.11) 

2. “ToolCo sells power tools. To encourage customers to make purchases, ToolCo allows them 

to use the tools on a trial basis for 30 days. ToolCo can take possession of a tool at any time 
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during the trial period and is entitled to full payment if the tool is not returned within 30 

days.” (DP 4.14) 

I eksempel 1 anses kontrollen ifølge DP´et at være overført til kunden og der skal derfor foretages 

indregning af omsætning ved levering. I eksempel 2 anses kontrollen ifølge DP´et derimod stadig at 

være hos ToolCo, og der skal ikke foretages indregning af omsætning. Men hvad er det for en type 

kontrol, der er overført? Af eksempel 1 fremgår det, at både den legale og den fysiske kontrol er 

overført til kunden, hvorimod det i eksempel 2 alene er sket overgang af den fysiske kontrol, mens 

den legale kontrol er bibeholdt hos ToolCo. Heraf må det udledes, at bestyrelserne anser fysisk 

kontrol som værende sekundær til den legale kontrol. Da DP´et samtidig angiver, at ”typically, the 

customer controls the good when it takes physical possession of the good”74 virker konklusionen 

ikke logisk – denne sætning burde måske have haft udskiftet ordet ’fysisk’ med ordet ’legalt’ for at 

være i bedre overensstemmelse med bestyrelsernes reelle holdning. 

Grundlæggende er EFRAG enig i, at et aktiv skal fjernes fra balancen, når virksomheden ikke 

længere har kontrol over aktivet, og at dette skal ske på tidspunktet for opfyldelsen af en 

præstationsforpligtelse. EFRAG forudser dog nogle problemer ved, at kontrol ikke er et godt 

forstået begreb, og at det fortolkes forskelligt fra person til person75.  

Indførelsen af et nyt indregningskriterium medfører en løsning på, at en vare ikke længere kan 

indregnes som et aktiv, når kontrollen er overdraget til kunden. Dette er dog tilsyneladende kun 

gældende, når begrebet kontrol forstås som legal kontrol. Som det ses af ovenstående medfører 

argumentationen for at indføre denne ændring, at begrebet legal kontrol er overordnet begrebet 

fysisk kontrol. Det er da formentlig også denne diskussion i DP´et, der har medført at nogle 

respondenter reagerer kraftigt på indførelsen af begrebet kontrol, jfr. afsnit 6.5.1.  

7.4 I konflikt med definitionen af forpligtelser  

Problemstillingen drejer sig om en vare, hvor der er tilknyttet en efterfølgende service f.eks. i form 

af en garanti. Denne transaktion består således af to forskellige præstationsforpligtelser hhv. en vare 

og en serviceydelse. I den nuværende regnskabspraksis kan denne transaktion blive opsplittet i to 

typer, hhv. salg af en vare plus en serviceydelse eller salg af en vare plus en garanti. Disse to typer 

bliver regnskabsmæssigt behandlet forskelligt. Den første type bliver behandlet via IAS 18.13 samt 

IAS 18 Appendiks 11 eller IAS 11.7, hvorefter der skal foretages en opsplitning af omsætningen på 

de to delkomponenter, og selve indregningen af omsætningen skal foretages i to tempi ved 
                                                      
74 IASB Discussion Paper paragraf 4.5 og 4.60 (summary) 
75 Høringssvar nr. 216, side 12-13 
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leveringstidspunktet for hver af de to delkomponenter. Den anden type bliver ligeledes opdelt i to 

delkomponenter, men der sker fuld indregning af omsætningen iht. kontraktsummen allerede ved 

levering af varen, og samtidig indregnes et beløb som en forpligtelse med modpostering i 

resultatopgørelsen. Det ses således, at kun hvor den efterfølgende service består af en garanti, sker 

der ingen opsplitning af kontraktsummen, og det må derfor kunne udledes, at det er den 

regnskabsmæssige behandling af denne type, som ønskes korrigeret i den nye standard for 

indregning af omsætning. 

I den nye omsætningsstandard vil der skulle foretages opsplitning på alle kontraktens delelementer i 

henhold til hvornår kontrollen med disse kan anses for overført til kunden. Hver enkelt opsplittet del 

vil derefter udgøre en præstationsforpligtelse. I henhold til DP´ets paragraf 3.5-3.6 vil en garanti 

udgøre et løfte i en kontrakt. Løftet kan enten være implicit eller eksplicit. 

Af de udvalgte 33 høringssvar er der cirka 1/3, der viser en holdning til emnet. Disse respondenter 

har ikke en ensartet opfattelse af hvornår, der skal foretages en opsplitning af kontrakten på 

særskilte præstationsforpligtelser.  

Deloitte mener, at kvalitetsgarantier ikke er en særskilt præstationsforpligtelse, idet den eneste 

forpligtelse er at levere en vare af den lovede kvalitet. Har kunden mulighed for at forhandle sig til 

en udvidet garanti, anser Deloitte sådan en garanti for at være en særskilt præstationsforpligtelse76.  

Institut der Wirtschaftsprüfer mener, at det nye forslag medfører, at bogføring i henhold til IAS 37, 

IAS 18.16(a) og IAS 18.19 ikke længere ville være tilladt. Dette er ifølge dem ikke begrebsmæssigt 

overbevisende og ej heller en praktisk løsning. De begrunder deres holdning med følgende: 

“• From a conceptual point of view, it could be argued that the costs an entity incurs to meet 

normal (statutory) warranty claims are further costs directly related to items already delivered 

(see IFRIC 13.BC9(a)). These costs result from features of the delivered good as promised in 

the contract. Accordingly, such warranty services are, in our view, not separate performance 

obligations.  

• Measuring the stand-alone selling price of such warranty services is burden-some because 

usually they are not directly observable and therefore have to be estimated.  

• Services pertaining to normal (statutory) warranty provisions will usually be immaterial when 

compared with the product to which they belong.” (Institut der Wirtschaftsprüfer, side 5) 

                                                      
76 Høringssvar nr. 110, side 4 
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Institut der Wirtschaftsprüfer er dog enige med Deloitte i, at frivillige eller udvidede garantier skal 

anses som en særskilt præstationsforpligtelse. 

Ved hjælp af et eksempel på en virksomhed, der producerer maskiner til brug for scanning af 

bagage i en lufthavn, konkluderer ICAEW, at en virksomhed har ringe objektiv viden om hvordan 

allokeringen af kontraktsummen skal fordeles på de enkelte præstationsforpligtelser pga. manglende 

stand-alone priser77. ICAEW er dermed på linje med Institut der Wirtschaftsprüfer på dette punkt. 

En modsat holdning findes i følgende høringssvar fra ICGN: 

”In many jurisdictions standard warranties are extensive, and hence there is no market. Still we 

believe it should be possible to estimate fair values.” (ICGN, side 6) 

EFRAG mener også, at en udvidet garanti skal behandles som en særskilt præstationsforpligtelse. 

Er der i stedet for tale om en lovpligtig garanti bibeholder EFRAG stadig denne holdning, men 

mener, at den ikke er lige så oplagt som ved en udvidet garanti. En kvalitetsgaranti er derimod ikke 

en særskilt præstationsforpligtelse, idet EFRAG klassificerer denne type mangel (kvaliteten på 

varen er ikke tilfredsstillende) som et ikke-gennemført salg. EFRAG er således enige med Deloitte i 

deres tilgang til forslaget i DP´et. EFRAG drager dog et forbehold, idet de mener, at der skal drages 

en grænse mellem en garanti og et ikke-gennemført salg, og at denne grænse måske allerede skal 

drages mellem en udvidet garanti og en lovpligtig garanti78. For at tydeliggøre problemstillingen 

kommer de med følgende eksempel: 

”For example, assume that an entity provides cleaning services and it promises that, if the work is 

not carried out properly / a customer is not satisfied with the job, it will be done again at no extra 

cost. On the other hand, assume a car manufacturer sells high quality cars that it and its customers 

expect will not need to be repaired for at least five years. Assume also that the manufacturer 

guarantees that, should the car require repairs in the first five years, they will be done for free.” 

(EFRAG, side 8) 

I det første eksempel foreligger der et ikke-gennemført salg. Det andet eksempel tyder på en 

garanti, men EFRAG synes, at der ikke er den store substantielle forskel imellem eksemplerne. 

EFRAG mener, at bestyrelserne i IASB og FASB skal udfærdige en vejledning på hvornår der er 

tale om en garanti henholdsvis et ikke-gennemført salg. 

                                                      
77 Høringssvar nr. 210, side 18 
78 Høringssvar nr. 218, side 7-8 
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FEE, der ellers generelt er enig med EFRAG, mener, at en lovpligtig forsikring ikke er at betragte 

som en separat præstationsforpligtelse. Denne holdning begrundes med, at der alene foreligger en 

præstationsforpligtelse på at levere en vare i en aftalt tilstand79. Fujitsu mener, at en standard garanti 

ikke skal udgøre en separat præstationsforpligtelse, og selskabet anbefaler at den nuværende 

regnskabspraksis fortsætter i forhold hertil80.  

Roche Group, Nestlé og Swiss Holding er af den holdning, at der eksisterer en 

præstationsforpligtelse i garantier mellem en producent og dennes leverandører f.eks. i branchen 

med husholdningsmaskiner. Til gengæld finder de, at den nuværende praksis skal være gældende 

for sjældent forekommende tilbagekaldelse af varer og for lovpligtige garantier såsom 

kvalitetsgarantier81. 

Ovenstående gennemgang viser, at respondenterne identificerer flere forskellige garantityper, og at 

de ikke er enige om at støtte dette forslag til ændring af praksis. Generelt må man sige, at en udvidet 

garanti anbefales af de fleste respondenter som værende en særskilt præstationsforpligtelse. Når der 

er tale om en udvidet garanti også benævnt tillægsgaranti, må det kunne forventes, at en stand-alone 

pris relativt enkelt kan identificeres i de fleste tilfælde. I forhold til den konstaterede 

uoverensstemmelse i DP´et ses det givne forslag kun at skabe en konflikt med IAS 37, der ikke 

eksisterede før. 

Det kunne være relevant at undersøge, om en omlægning af regnskabspraksis angående de 

forskellige typer af garantier vil medføre en bedre informationsværdi for regnskabslæseren, hvilket 

kunne være tilfældet, hvis nogle af disse garantier udgør en væsentlig regnskabspost. 

7.5 Anvendelse af to meget forskellige indtægtsmetoder i IAS 11 og IAS 18 

Problemstillingen er nærmere beskrevet i afsnit 2.4, hvoraf det fremgår at inkonsistensen består i de 

to forskellige indregningskriterier – indregning efter hhv. aktivitet (IAS 11) eller overførsel af risici 

og fordele samt kontrol (IAS 18).  

I forslaget til den nye regnskabsstandard fremgår, at indregning skal ske ved opfyldelse af en 

præstationsforpligtelse enten ved overførsel af kontrollen af en vare til kunden eller ved at kunden 

har modtaget den lovede tjenesteydelse. 

                                                      
79 Høringssvar nr. 215, side 7 
80 Høringssvar nr. 20, side 3 
81 Høringssvar nr. 27, side 3 samt høringssvar nr. 107, side 5, Høringssvar nr. 159, side 5 
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Australian Construction Industry mener, at et enkelt princip ikke leverer den nødvendige 

fleksibilitet og klarhed i forhold til regnskabsførelse for komplekse langvarige kontrakter og især 

for entreprisekontrakter. Til forskel fra IAS 11 vil DP´ets forkærlighed for legal kontrol resultere i, 

at den økonomiske substans af transaktionerne ikke bliver reflekteret82. 

ICGN mener, at inkonsistensen mellem IAS 11 og IAS 18 ikke udgør et væsentligt problem for 

brugerne83.  

Swissholdings mener, at IAS 18 og IAS 11 ikke er inkonsistente, men at disse er gamle og måske 

bør revideres84. I forhold til udarbejdelsen af en ny omsætningsstandard anbefaler de følgende:  

”Therefore we recommend that the Boards develop accounting requirements that acknowledge the 

above distinction between entities that manufacture for their inventories and those which produce 

goods and services on the basis of specific contracts. We also consider that such an approach may 

be compatible with the control concept if it can be applied on an economic substance over legal 

form basis.” (Swissholdings, side 3) 

Citatet kan fortolkes som, at Swissholdings anbefaler, at den nuværende inkonsistens bibeholdes i 

den nye standard som følge af, at forskellen netop afspejler den økonomiske substans af 

transaktionerne. 

I DP 1.16 understreges, at indregning efter IAS 11 sker uden hensyntagen til hvem der har 

kontrollen med produktet. Bestyrelserne konkluderer samtidig i paragraf 6.20, at forslaget i DP´et 

favner SOP 81-1, der indebærer, at når en kunde har krav på specifikke konstruktioner til produktet, 

da er der tale om løbende levering. Ligeledes konkluderes i paragraf 6.18 og 4.8, at løbende 

levering til kunden er det samme som overdragelse af kontrollen til kunden, og der kan herefter 

sættes et teknisk lighedstegn mellem ’specialprodukt’ og ’overførsel af kontrol’. Når en af 

betingelserne for at kunne foretage indregning efter IAS 11 er, at der skal være tale om en 

specialproduceret vare jfr. IAS 11.3, da må der samtidig være tale om automatisk overdragelse af 

kontrollen til kunden ved aktivitetens fremskreden – og argumentet i DP 1.16 synes derfor at være 

fejlagtig, idet overdragelse af kontrol jo altid anses at være sket for specialprodukter. 

Sammendragende kan konkluderes, at nogle anser, at den såkaldte inkonsistens imellem IAS 11 og 

IAS 18 ikke kan kaldes for en reel inkonsistens. Forskellen på indregningskriterierne er en 

                                                      
82 Høringssvar nr. 10, side 1 og 4 
83 Høringssvar nr. 173, side 2 
84 Høringssvar nr. 159, side 3 
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refleksion af transaktionernes reelle økonomiske indhold, og det er derfor nødvendigt at opretholde 

denne forskel i en kommende standard. Udgangspunktet for en ny standard kan meget vel benytte 

sig af princippet om kontrol, og dermed vil inkonsistensen være fjernet rent objektivt. Subjektivt vil 

den stadig eksistere, idet forskellen ikke er elimineret men blot blevet skudt til et lavere beliggende 

niveau i standarden, idet entreprisekontrakter og tjenesteydelser stadig forventes at skulle afspejle 

aktiviteten (løbende levering) mens varer stadig forventes at skulle indregnes ved levering. 

7.6 Delkonklusion 

Svaghederne nr. 1 (vejledning om indregning og måling af kontrakter med flere elementer) og nr. 2 

(vejledning om skelnen mellem varer og tjenesteydelser) ses ikke at være fjernet, idet DP´et er for 

overfladisk til at bidrage med en løsning, der er anvendelig i praksis. 

Svaghed nr. 3 (indregning af et aktiv uanset, at det ikke overholder definitionen af et aktiv) ses at 

være elimineret, men i stedet for har løsningen dog afstedkommet dog en ny problemstilling. 

Løsningen er sket ved alene at fokusere på besiddelsen af kontrol og dermed eliminere brugen af 

risikoovergangen, hvormed det er sikret, at der kun ved besiddelsen af kontrol kan indregnes et 

aktiv i balancen. Den nye problemstilling opstår som følge af, at begrebet kontrol tilsyneladende 

primært skal fortolkes som værende legal kontrol, hvormed der kan opstå en udskydelse af 

indregningstidspunktet for mange entreprisekontrakter.  

Svaghed nr. 4 (i konflikt med definitionen af forpligtelser) anses som nævnt ikke at udgøre en 

problemstilling fra starten af. Det givne forslag bibringer i stedet for en konflikt med IAS 37, da 

denne foreskriver indregning af en garantiforpligtelse. Der er ikke enighed blandt respondenterne 

om forslaget. Generelt kan dog siges, at en udvidet garanti anbefales af de fleste respondenter som 

værende en særskilt præstationsforpligtelse, hvorimod almindelige garantier (f.eks. som den danske 

2-årige garanti) ikke anses som præstationsforpligtelse.  

For svaghed nr. 5 (anvendelse af to meget forskellige indtægtsmetoder i IAS 11 og IAS 18) er 

respondenterne uenige i om, der fra starten af foreligger en inkonsistens eller ej. Et synspunkt er, at 

forskellen imellem IAS 11 og IAS 18 er en afspejling af de økonomiske realiteter, og at denne 

forskel bør bevares for at udgøre en troværdig repræsentation. I DP´et løses forskellen ved at 

indføre begrebet ’overførsel af kontrol til kunden’, der skal gælde for alle typer kontrakter. 

Inkonsistensen bevares dog ved, at der alligevel ses en forskel i indregningen af varer og 

tjenesteydelser, idet sidstnævnte skal indregnes ved opfyldelse af løftet til kunden og ikke ved 
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overførelsen af kontrol. Svagheden synes derfor ikke at blive elimineret i DP´et men blot overført til 

en mindre fremtrædende plads i standarden. 
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8 Konklusion 

I afhandlingen er problemformuleringen, om hvordan og hvorfor standarderne ændres for 

indregning af omsætning, og hvilke problemstillinger ændringerne skaber og løser, søgt besvaret. 

Formålet med at ændre en standard er beskrevet, og det er blevet undersøgt hvordan tre delformål er 

opnået. Dette er sket ved at analysere om delformålet med at opnå en enkelt omsætningsstandard er 

muligt. Ligeledes er delformålet om anvendelse af den formueorienterede regnskabsteori blevet 

analyseret med henblik på at vurdere om en ny standard vil blive bygget på dette fundament. I 

forbindelse med det tredje delformål er svagheder i de eksisterende omsætningsstandarder 

fremhævet, og det er undersøgt, om de kan ses at blive elimineret i en kommende standard.  

Sammendragende kan konkluderes, at der ses mange hindringer for at opfylde formålet. DP´et er 

dog alene første skridt på vejen, og det må ud fra analysen vurderes, at bestyrelserne bør foretage 

ændringer til det nuværende forslag for at kunne komme i mål. Anvendelsen af en ét-princip model 

bygget på ’overførsel af kontrol’ vurderes til at være en mulig løsning, men brugen af såvel 

salgsmetoden og produktionsmetoden vil stadig blive bibeholdt – og reelt vil der således stadig 

være tale om to forskellige indregningsprincipper blot samlet i en enkelt standard. Den 

formueorienterede regnskabsteori ses at udgøre grundlaget for en kommende standard, og der vil 

således herske overensstemmelse med både den nuværende og den kommende begrebsramme. 

Svaghederne ses ikke alle at blive elimineret, og samtidig rejser løsningsforslaget også nye 

problemstillinger. I forhold til sidstnævnte er det især problemstillinger ved indregning af 

entreprisekontrakter og tjenesteydelser, der synes at udgøre den væsentligste hindring for et 

succesfyldt videre forløb for ændringen af omsætningsstandarderne. 

Afhandlingen har været begrænset af, at spørgsmålene i DP´et fastlægger rammerne for 

respondenternes svar. I stort omfang er denne begrænsning minimeret ved, at mange af 

høringssvarene går ud over de fastsatte rammer. De forud fastlagte spørgsmål giver dog også en 

begrænsning ved, at emner såsom ’afgrænsning af omsætningen’ eller ’løsningsforslag til 

nuværende standarders svagheder’ ikke er blevet tilstrækkelig belyst i høringssvarene.  

Afhandlingen ses også at blive begrænset ved sammensætningen af respondenter. Denne 

begrænsning kommer bl.a. til udtryk ved, at respondenter, der vurderer forslaget til at være af stor 

ulempe for dem selv, kan forventes at have været i overtal pga. egeninteressen.   

Fremadrettet kunne det være relevant at undersøge om det kommende exposure draft har søgt at 

løse de problemstillinger, der nævnes i høringssvarene. I denne forbindelse kunne det også være 
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interessant at undersøge om alle svaghederne nævnt i afhandlingen er blevet elimineret, eller om 

nogle af disse er vurderet til ikke længere at være svagheder men blot en refleksion af de 

økonomiske realiteter. 

Mange af respondenterne giver udtryk for, at bestyrelserne ikke har tilkendegivet hvordan brugbar 

information skal forstås i forhold til omsætning. Da finansielle regnskabers vigtigste formål er at 

levere brugbar information til brugere, bør en ny omsætningsstandard naturligvis vurderes ud fra 

dens evne til at kunne levere dette. Det vil derfor være relevant at undersøge hvad brugbar 

information indebærer i forhold til selve omsætningstallet men også i forhold til hvilke øvrige 

oplysninger, der bør præsenteres i et regnskab. En sådan undersøgelse vil kunne dokumentere om, 

der er en spredning i behovet for information i forhold til omsætningstyper såsom varer, 

tjenesteydelser og entreprisekontrakter, og dermed om tilgangen til opbygningen af en 

omsætningsstandard bør ændres i forhold til det nuværende forslag 

Afhandlingen har foretaget en afgrænsning i forhold til måling af omsætning, og fremtidige 

afhandlinger kunne derfor foretage en analyse heraf for at vurdere konsekvenserne både i forhold til 

enkelte brancher men også på et generelt plan. 

Det kunne ligeledes være relevant at undersøge hvilke regnskabsmæssige og administrative effekter 

en ny omsætningsstandard vil have for virksomhederne. Vil ændringen kunne medføre et behov for 

en udvidelse i personalebehovet og/eller et behov for udvikling af nye systemer?  Dette kunne være 

tænkeligt ifølge Australian Contractors Association, idet de anser at ændringen kræver følgende 

tiltag: 

• “identify and record separate performance obligations for large and complex 

contracts [3.21-25J 

• estimate stand alone selling prices for separate performance obligations [5.45-54] 

• calculate the time value of money for transactions [March IASB Meeting] 

• remeasure performance obligations and transaction price 

• monitor current performance in satisfying performance obligations”  

(Australian Contractors Association, side 6) 

Der foreligger formentlig en stor arbejdsbyrde forude for regnskabsbrugere og -udøvere verden over 

til at sætte sig ind i en ny standard samt dennes applikationsvejledninger, og man må derfor håbe, at 

en ny standard virkelig vil skabe reel bedre information til brugerne sammenlignet med den 

nuværende praksis.  
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9 Efterfølgende udvikling i konvergensprojektet for omsætning 

IASB har efterfølgende afholdt møder enten alene eller sammen med FASB. Referater af møderne 

udgives via IASBupdate. Alle møderne for perioden juli – november 2009 er gennemgået, og det 

mest essentielle i forhold til indregning af omsætning har været diskussionen omkring kontrol. Der 

blev opnået enighed om en arbejdsdefinition af ’kontrol’:  

“Control of a good or a service is an entity's present ability to direct the use of and receive the 

benefit from that good or service”85 

Dette er en videreudvikling i forhold til DP´et, idet denne ikke indeholder en definition af begrebet 

’kontrol’. På samme møde blev der indtil videre opnået enighed om, at en virksomhed skal vurdere 

overførelsen af kontrol ud fra kundens perspektiv. Pricewaterhouse Cooper har foreslået en 

lignende definition: 

 ”Control has transferred when the customer has the right to direct, use, or access at will the 

resource underlying the asset (whether a good or a service) so as to enjoy the economic benefits of 

that asset or preclude or limit its use by others.” (Pricewaterhouse Cooper, side 9) 

Kundeperspektivet er direkte indbygget i definitionen fra Pricewaterhouse Coopers, men derudover 

ses kun mindre forskelle såsom begrænsningen af andres brug af aktivet. Definitionerne er dog ikke 

forklarende nok til at kunne stå alene, idet der fra begges sider anses behov for indikatorer til brug 

for vurdering af, om kunden har opnået kontrol. Sidstnævnte blev der således også træffet 

beslutning om på mødet mellem IASB og FASB, og indikatorerne er følgende: 

A.  “The customer has an unconditional obligation to pay for the asset (and the payment is 

non-refundable). 

B. The customer has legal title to the asset. 

C. The customer can sell the asset to (or exchange the asset with) another party. 

D. The customer has physical possession of the asset. 

E. The customer has the practical ability to take possession of the asset. 

F. The customer specifies the design or function of the asset. 

G. The customer has continuing managerial involvement with the asset. 

H. The customer can secure or settle debt with the asset.”  86 

                                                      
85 IASBupdate september 2009 
86 IASBupdate september 2009 



79 
 

Af de 8 indikatorer kan alle på nær indikatorerne i punkt E og G genfindes i Pricewaterhouse Coopers 

forslag, jfr. bilag 1. Der er ikke nævnt forslag om en rangorden af indikatorerne, men dette vil være 

nødvendigt, idet nogle af indikatorerne ikke nødvendigvis opfyldes samtidig. Som eksempel vil legalt 

ejerskab ikke altid medføre fysisk besiddelse af aktivet og omvendt, og for at kunne være anvendelige til at 

vurdere kontrollen, bør den ene nødvendigvis have forrang. 
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IAS 41 Agriculture (2006) IASB 

IFRS Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (2001) IASB 

IFRIC Interpretation 15 Agreements for the Construction of Real Estate (2008) IFRIC 

Hjemmesider 

International Accounting Standards Boards: www.iasb.org 

Financial Accounting Standards Boards: www.fasb.org 

European Financial Reporting Advisory Group: www.efrag.org 

Vestas: www.vestas.com/da 

Diverse hjemmesider for danske virksomheder i forbindelse med opgørelse af nettoomsætning, 

egenkapital og materielle anlægsaktiver (brugt i indledningen) 
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11 Bilag 

Bilag 1 

Følgende høringssvar er udvalgt: 

Kategori 1 – repræsentanter for en af de store revisionsvirksomheder 

Nr. 60 GRANT THORNTON 
Nr. 61 KPMG IFRG LIMITED 
Nr. 68 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 
Nr. 110 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Nr. 123 ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED 

Kategori 2 – repræsentanter for produktionsbranchen 

Nr. 10 AUSTRALIAN CONSTRUCTORS ASSOCIATION 
Nr. 40 GERMAN CONSTRUCTION INDUSTRY ASSOCIATION 
Nr. 73 CONSTRUCTION FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION (United States) 
Nr. 159 SWISSHOLDINGS (Federation of Industrial and Service Groups in Switzerland) 

Kategori 3 – repræsentanter for en virksomhed 

Nr. 20 FUJITSU LIMITED 
Nr. 24 DEUTSCHE TELEKOM AG 
Nr. 27 ROCHE GROUP 
Nr. 62 NOKIA CORPORATION 
Nr. 78 LARSEN & TOUBRO LIMITED 
Nr. 104 DEUTSCHE POST DHL 
Nr. 107 NESTLE S.A. 
Nr. 111 SAP AG 
Nr. 146 FLUOR CORPORATION 
Nr. 191 SWEDISH LISTED CONSTRUCTION COMPANIES (JM AB, NCC AB, Peab AB, SKANSKA AB) 

Nr. 205 SIEMENS AG 

Kategori 4 – repræsentanter for investorer 

Nr. 173 INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE NETWORK (ICGN) 
Nr. 212 FRENCH SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS/SFAF (SFAF) 

Kategori 5 – repræsentanter for en national eller international faglig regnskabsorganisation 

Nr. 14 INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRUFER 
Nr. 15 BELGIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD 
Nr. 17 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) 
Nr. 59 NORWEGIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD 
Nr. 172 DANISH ACCOUNTING STANDARDS COMMIT (FSR) 
Nr. 178 GERMAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD 
Nr. 210 ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 

Nr. 215 FEDERATION OF EUROPEAN ACCOUNTANTS (FEE) 
Nr. 216 EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG) 

Øvrige 

Nr. 161 EUROPEAN SOFTWARE ACCOUNTING GROUP (ESAG) 
Nr. 213 IOSCO (International Organisation of Securities Commissions)  
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Bilag 2 

Forslag fra Pricewaterhouse Coopers til princip for overførsel af kontrol samt et bud på mulige 

indikatorer.  

“Control transfer principle: 

Control has transferred when the customer has the right to direct, use, or access at will the 

resource underlying the asset (whether a good or a service) so as to enjoy the economic benefits of 

that asset or preclude or limit its use by others.” (Høringssvar nr. 68, side 9) 

“Control transfer – indicators: 

An entity should assess the specific facts and circumstances of each contract and conclude, based 

on the preponderance of indicators, whether control has transferred. 

1. The customer has obtained legal title to the resource underlying the asset (although 

there may be situations where control of the resource underlying the asset may pass 

at a different time than legal title). 

2. The customer has obtained physical possession of the resource underlying the asset; 

for example, an asset being constructed on the customer’s premises. 

3. The customer has a unilateral ability to sell the resource underlying the asset.  

4. The customer has the ability to use (or consume immediately) the resource 

underlying the asset. For example, a customer that has engaged a vendor to provide 

security services would immediately consume the asset as the services are 

performed. 

5. The customer has the ability (whether exercised or not) to make substantive changes 

to the design of the asset during the contract period. 

6. The customer has the ability to pledge the asset, for example, as collateral. 

7. The customer has the ability to restrict access, use or sale of the asset by others, 

including the vendor. 

8. The customer has the right to the resource underlying the asset, for example, 

through lien rights, title transfer or enforceable contract terms. The customer’s right 

to take over work in process suggests that the vendor is, in effect, continuously 

transferring control of the resource underlying the asset to the customer. 

Conversely, a vendor’s right to require a customer to give back goods may indicate 

that the vendor controls the resource underlying the asset. 
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9. The customer has custodial risk of loss associated with the asset. 

10. The customer has obtained physical possession of a tangible asset and the vendor’s 

activities serve only to enhance that physical asset. 

11. The customer has an obligation to make non-refundable payments for work in 

process (whether for a tangible or intangible asset or services). Such terms may 

indicate that transfer of control occurs continuously.” (Høringssvar nr. 68, side 9-

10) 
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Bilag 3 

Følgende citater viser, at den nuværende opdeling af omsætningen med brug af to principper giver 

bedre informationsværdi for regnskabsbrugerne i forhold til tjenesteydelser og entreprisekontrakter. 

“…it is possible that they will not provide decision-useful information for construction contracts 

and for some contracts for services.” (Deloitte, side 3) 

“…for long-term contracts with no continuous transfer, we believe there will be a substantial loss 

of decision-useful information.” (Grant Thornton, side 2) 

“We believe that for construction-type contracts the proposed model does not lead to information 

that is relevant in decision-making for users of the financial statements and hence is not decision-

useful.” (Deutsche Telekom, side 18) 

“It is our opinion that revenue recognition based on the transfer of goods and services to the 

customer will not provide decision-useful information to users of financial statements in all cases.” 

(Nokia, side 1) 

“The Board´s proposed principle would not provide decision-useful information in case of 

construction contracts.” (Larsen &  Toubro, side 3) 

“We are also unconvinced as to whether the proposed model, as currently described, will provide 

decision-useful information for long-term construction and service contracts…” (Ernst & Young, 

side 7) 

“In some situations, we find that there are some types of contracts for which the proposed 

principles would not provide decision-useful information. Those contracts relate to the recognition 

of some construction contracts and some service contracts. If those contracts only include one 

performance obligation (as defined under the proposed model - i.e. the transfer of control) the 

recognition of revenue will take place at a much later point in time than under the current revenue 

recognition principle. We question whether this change in the timing of recognition of the revenue 

will improve the understandability of financial statements and the decision-usefulness of financial 

statements.” (FSR, side 3) 

“EFRAG agrees that there are many types of transactions where the proposed principle would 

provide decision-useful information. However, we do not think that the proposed principle would 

provide decision-useful information for construction-type contracts in which the asset under 
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construction is not transferred to the customer on a continuous basis. Nor in our view would it 

provide decision-useful information in the case of a contract for services where there is no 

continuous delivery (in other words, when the service is delivered after a period of activity by the 

seller). In both cases the revenue recognised would cease to reflect the activity undertaken pursuant 

to contracts with customers, and we think that activity is what the revenue number should be 

seeking to measure.” (EFRAG, side 5) 
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Bilag 4 

Følgende citater viser, at senere indregning af omsætning for entreprisekontrakter og tjenesteydelser 

ses som værende den væsentligste problematik, der fremhæves i høringssvarene. 

“We do not believe that the revenue recognition proposal as laid out in the discussion paper will 

always provide decision-useful information for users of financial statements. In particular, we 

believe that the proposed revenue recognition principle would not be appropriate for long-term 

construction-type contracts where the value of inventory assets is enhanced by activities performed 

by the entity. Instead, we feel that revenue recognition that reflects the revenue generating activities 

of the entity would provide a more faithful representation of the underlying economic 

transactions/events and enable users to discern the implications of these transactions/events on 

future performance.” (Nokia, side 5) 

“We think that an entity that has progressed towards satisfying a performance obligation is ‘better 

off‘ than an entity that for example has not even begun the fulfilment and that this fact should be 

reflected in the financial statements.” (EFRAG, side 6) 

“More importantly in our opinion, it might be misleading to treat all contracts in the same way for 

accounting purposes, regardless of the stage of progress of the contract and doing so would 

downgrade the decision-usefulness of financial statements. For instance, we do not think that the 

situation where there is no contract in place is the same as a situation where a contract is 95% 

completed but control is not yet transferred, whereas the IASB proposals would account for both 

situations in the same way, reflecting no revenue at all in the financial statements.” (FEE, side 5) 

“Additionally, we have concerns that the discussed approach would lead to more decision-useful 

information provided in the financial statement. Revenue would be recognised much later than at 

present practice. The new approach will lead to a significant change to existing accounting. From 

our point of view it would be necessary to clarify the treatment of contracts which are satisfied or 

performed continuously over the life of the contract.”  (Deutsche Post, side 2) 

 


