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1. Indledning og problemanalyse 
 
1.1 PROBLEMFELT 
Hovedproblematikken i debatten omkring dagsværdimetoden og historisk kostpris er hvordan akti-

ver og forpligtelser mest hensigtsmæssigt bliver målt i balancen, hvordan efterfølgende målinger 

bliver fortaget og vist i regnskabet samt hvordan værdireguleringer heri skal påvirke regnskabet. 

 

Eksperter indenfor området mener, at præsentation af aktiver og forpligtelser samt målingen af dem 

kan gøres mest hensigtsmæssigt ved dagsværdimetoden1 eller historisk kostpris2. 

 

Regnskabsteorierne har igennem århundrede medført mange diskussioner omkring målingen af ak-

tiver og passiver i regnskabets balance, samt hvordan tilhørende værdireguleringer skal opgøres i 

balancen eller i resultatopgørelsen3.   

 

Historisk set er debatten især blevet aktuel efter børskrakket i 1929, som medførte endnu mere 

skepsis overfor dagsværdimålinger, da man mente at krakket delvist skyldtes manipulation af vær-

dier i årsrapporterne. Samfundet havde ikke meget tiltro til løbende værdireguleringer, som var for-

taget forud for børskrakket. Dette gjorde resultatorienteret teori og dermed historisk kostpris som 

indregningsmetode mere aktuelt4.   

 

Teorien i regnskabspraksis er i øjeblikket i en bevægelse fra en resultatorienteret tilgang til en mere 

formueorienteret tilgang. Dette betyder, at dagsværdimålinger er blevet mere aktuelt i forhold til 

historisk kostpris5. Bevægelsen mod dagsværdimålinger skyldes at man mener, at dette har mere 

relevans i forhold til historisk kostpris, og man mener endvidere at regnskaber, der er aflagt efter 

formueorienterede regnskabsteori indeholder mere informationsværdi6. Mange regnskabseksperter 

mener dog, at historisk kostpris er mere pålideligt, idet der ved opgørelsen af dagsværdier kan opstå 

                                                 
1 ”Ved dagsværdi forstås det beløb, hvormed et aktivt kan udveksle, eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktion 
mellem hinanden uafhængige parter.” Årsrapporten, Jens Ole Elling, side 138-139. 
2 Historisk kostpris er i modsætning til dagsværdimetoden defineret som kostpris på et aktiv eller en forpligtelse med 
fradrag af systematiske afskrivninger.   
3 Fair value in financial reporting: Problems and pitfalls in practice. A case atudy analysis of the use of fair valuation at 
Enron. By Gwilliam & Jackson, 2008. Side 240 – 259. 
4 Neimark MD og Merino DB, Disclosure regulation and Public policy: A sociohistorical reapraisal, Journaal of Ac-
counting and Public policy, 1982, side 25-57. 
5 Årsrapporten, Jens Ole Elling, Side 84 og 85. 
6 Ideologi og praksis debat om årsregnskabsloven, Revision og regnskabsvæsen nr. 5, J. Andersen og A. Andersen, 
2005. 
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en vis grad af usikkerhed i forbindelse med værdiansættelsen.  Samtidigt er historisk kostpris min-

dre relevant, da værdien på balanceposterne ikke er blevet reguleret igennem tiden7.  

Det internationale regnskabsorgan IASB8 har som led i deres bestræbelser på at skabe mere ensar-

tethed og mere klare retningslinjer for regnskabsrapportering iværksat en række forskellige projek-

ter. Et af de overordnede projekter er Fair Value Measurement, som omhandler dagsværdimålinger, 

og der er ingen tvivl om, at IASB har stor interesse i at løse ovenævnte problematik ved dagsvær-

dimålingerne.  

 

IASB formål med Fair Value Measurement projektet (efterfølgende kaldt projektet) er9 : 

 

 At etablere en enkelt kilde til vejledning for alle dagsværdi målinger. 

 At præcisere definitionen af dagsværdi og tilknytte vejledning. 

 At forbedre oplysninger om dagsværdien. 

 At øge konvergensen mellem IFRS10 og US GAAP11. 

 

Formålet med projektet er, at udvikle en standard der viser hvordan man skal måle dagsværdi, en 

”how-to” vejledning når en anden IFRS kræver, eller tillader, anvendelsen af dagsværdimetoden til 

måling.  Hensigten er dermed ikke, at udvide brugen af dagsværdimetoden ved regnskabsaflæggel-

sen i forhold til gældende IFRS, men istedet at understøtte og ensrette IFRS’erne under samme be-

grebsramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Fair Value Acoounting, J. Wagner & J. Østrup, 2009, Side 14-59. 
8 International Accounting Standards Board 
9http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Fair+Value+Measurement/Fair+Value+Measurement.htm 
10 International Financial Reporting Standards 
11 Generally Applied Accounting Principles in the United States of America 
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Projektplacering

 

Kilde: www.iasb.org 

 

Udviklingen af begrebsrammen af IASB har i en længere årrække betydet en bevægelse inden for 

paradigmet af gældende regnskabsteori. Bevægelse sker stadigt løbende, fra et resultatorienteret til 

et mere formueorienteret fokus. 

 

Bevægelsen inden for disse teoretiske udgangspunkter giver anledning til en problematik, da skiftet 

har grundlæggende betydning for hvilke af de kvalitative egenskaber for regnskabsinformation der 

indbyrdes tilgodeses. Skiftet betyder derfor, at de kvalitative egenskaber der enten tilgodeses eller 

forsømmes ved måling inden for det formueorienterede fokus, har fremtrædende betydning inden 

for den aktuelle position i regnskabsparadigmet. 

 

Med en ny IFRS på området for dagsværdi, vil denne kunne medføre fordele og ulemper i forhold 

til de kvalitative egenskaber for regnskabsinformation, ved et forsøg på at løse de aktuelle problem-

stillinger, som ændringen i regnskabsparadigmet medfører.  

 

Ovenstående giver os anledning til at undersøge projektets indhold nærmere herunder hvilke fordele 

og ulemper det frembringer samt regnskabseksperters holdning hertil. Vi mener at der er et behov 

for at fortage evaluering af projektet, som kommer til at påvirke et meget centralt emne indenfor 

regnskabsteori, hvorfor vi mener at denne afhandling er relevant.  

 



6 
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Med baggrund i paradigmeskiftet beskrevet i indledningen og IFRS’s bidrag til at løse de aktuelle 

problemstillinger, vil vi undersøge området ved at stille følgende operationaliserende spørgsmål: 

 

Bør regnskabsaflægger vælge det formueorienterede paradigme frem for det præstationsori-

enterede paradigme, hvis udkastet til ny IFRS fra IASB vedtages i sin nuværende form? 

 

For at opnå en teoretisk begrundelse for valg af regnskabsparadigme, og en grundlæggende forståel-

se for dagsværdimåling som målemetode under det formueorienterede paradigme, har vi formuleret 

følgende spørgsmål:  

 

a) Hvilke karakteristika samt fordele og ulemper har historisk kostpris- og dagsværdimetoden i 

forhold til de kvalitative egenskaber for regnskabsinformationen? 

 

Udkastet til den nye IFRS kommer med forbedringsforslag til dagsværdimåling. For at besvare det 

overordnede spørgsmål, vil vi undersøge hvordan den nye standard hjælper med at forbedre det 

formueorienterede paradigme. Vi vil analysere hvilke fordele og ulemper, der er ved IASB’s forslag 

i forhold til de kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation. Desuden vil vi analysere om for-

slagene vil forbedre dagsværdimåling. For at undersøge dette teoretisk, har vi formuleret følgende: 

 

b) Hvad indeholder udkastet til standarden om dagsværdimåling, og hvilke fordele og ulemper 

har udkastet i forhold til de kvalitative egenskaber for regnskabsinformationen? 

 

For at opnå empirisk belæg for de analyser og påstande vi opnår ved besvarelsen af spørgsmål b), 

vil vi foretage interviews med regnskabseksperter fra revisionsbranchen.  

 

c) Er regnskabseksperter enige i vores formodninger om de i spørgsmål b) identificerede fordele 

og ulemper i udkastet til standard om dagsværdi, og har de andre synspunkter? 

 
For at opnå en begrundelse for valg af regnskabsparadigme, ud fra stakeholders efterspørgsel for 

regnskaber, hvor dagsværdimetoden bliver anvendt som målemetode, stilles følgende spørgsmål: 

 

d) Hvilken måleattribut, historisk kostpris eller dagsværdi, har stakeholders præference for og 

hvorfor? 
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1.3 METODE 

De følgende afsnit vil handle om de metodiske refleksioner, der ligger til grund for udarbejdelsen af 

specialet. Metodeafsnittet vil sammen med problemformuleringen og afgrænsningen have indvirk-

ning på de konklusioner, der drages i opgaven. 

 

1.3.1 Formål 

Videnskabeligt er formålet med afhandlingen, at finde ud af om regnskabsaflægger bør vælge det 

formueorienterede paradigme frem for det præstationsorienterede paradigme, hvis udkastet til den 

nye IFRS standard bliver vedtaget i sin nuværende form. 

 

 Det andet formål med denne afhandling er, at vise vores færdigheder til den afsluttende kandidat 

eksamen. Helt specifikt er vores mål, at vise færdigheder indenfor de metodiske overvejelser, og 

vise at vi er i stand til at formulere et problem samt forklare de metoder vi vil anvende for at belyse 

problemstillingen. Det er endvidere vores hensigt, at vise at vi er i stand til at udvælge og bearbejde 

primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for både analysen og løsningen af 

problemfeltet.  

 

1.3.2Undersøgelsens formål 

De Metodiske overvejelser er med til, at klargøre den oprindelig formulerede problemstilling. Af-

snittet omkring undersøgelsens formål er med til at fremhæve hvad vi undersøger, hvordan vi un-

dersøger det og hvorfor vi undersøger det.  

 
Vores tilgang til problemstillingen omkring IASB’s projekt er både teoretisk og praktisk, og vi tager 

udgangspunkt i den regnskabsteoretiske begrebsramme omkring anvendelsen af historisk kostpris 

kontra dagsværdimetoden.  

 

Afhandlingens problemfelt er søgt afdækket gennem en deduktiv og induktiv proces.12  

Vi følger en deduktiv fremgangsmåde ved at tage de generelle forslag, der er i udkastet til standar-

den, og analyserer disse. Den induktive del af processen består derimod af interviews med en lille 

population, hvor vi konkluderer generelt.  

                                                 
12 Det er ikke muligt for os kun at anvende slutningsformen deduktivsme eller induktivisme, dette skyldes at deduktion 
er en logisk gyldig slutningsform hvor konklusionen ofte følger af præmisserne, denne metode er bedst at anvende in-
denfor regnskabsteoretiske studier, men set ud fra økonomiske studier er denne metode ikke altid bedst, idet man aldrig 
kan være sikker på konsekvenserne af en handling, her er det nødvendigt at have en induktivt tilgang, hvor man aldrig 
kan være 100 % sikker på konklusionen og dermed konsekvenserne. Vi arbejder med en ny standard som ikke er vedta-
get, hvorfor vi ikke bare kan støtte os op ad deduktivisme.  
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Opgavens videnskabelige formål er centreret omkring 4 dele: Den beskrivende, eksplorative for-

klarende og normative del.13 

 

Den beskrivende del af opgaven behandler de kvalitative egenskaber ved den regnskabsmæssige 

begrebsramme fra IASB. Herudover, indeholder opgaven en beskrivelse af den formueorienterede 

regnskabsteori og den resultatorienterede regnskabsteori. Dette er fremhævet således, at der er en 

grundviden, hvorefter der er bygget mere eksplorativ viden på selve den grundviden der er tilstede. 

Afhandlingen indeholder endvidere interviews med 3 grupper af stakeholders omkring deres præfe-

rencer mellem historisk kostpris kontra dagsværdimetoden.  

 

Den eksplorative del af opgaven har til formål, at udforske et mindre kendt område indenfor regn-

skabsstandarder, nemlig den nye IFRS standard, som ligger i udkast. Helt konkret er formålet, at 

identificere de fordele og ulemper standarden medbringer samt om den forbedrer præsentation af 

dagsværdimålinger.  

 

Den forklarende del stiller metodemæssige spørgsmål omkring ”hvilke y er konsekvenser af x”. 

Fair Value Measurement projektet er X’ et i denne opgave, og der er via eksplorative dels konklusi-

oner påpeget projektets påvirkning på især de kvalitative egenskaber relevans og pålidelighed. Re-

levans og pålidelighed er dermed Y’ et i opgaven.  

 

Den Normative del af afhandlingen består af en empirisk undersøgelse, hvor den opnåede viden fra 

den eksplorative del af afhandlingen er blevet testet hos regnskabseksperter via kvalitative inter-

views. 

 

1.3.3 Interview metode 

Vi har fortaget kvalitative interviews med regnskabseksperter og kreditgivere. Begrundelsen for 

valget af kvalitative interviews er emnets kompleksitet. Vi har vurderet emnet til at være for kom-

plekst til at anvende spørgeskemaer eller andre former for interviews. Vi har beskrevet konklusio-

nerne på de svar vi har modtaget fra respondenterne. 

 

Undersøgelsen er baseret på interviews med udvalgte respondenter. Der er bevidst ikke taget hensyn 

til, om respondentgruppen er repræsentativ i forhold til den totale population, men i stedet er der 

                                                 
13 Den skindbarlige virkelighed, Ib Andersen side 23 og 24 
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fokuseret på at finde regnskabseksperter, der har praktisk erfaring med værdiansættelse af aktiver, 

og som har holdninger til, hvad der gør regnskabsinformation beslutningsdygtigt. Hensigten har 

været at give et situationsbillede, men der kræves mere omfattende interviews og undersøgelser, for 

at der kan drages en samlet konklusion på, om udkastet forbedrer dagsværdimålinger.  

 

Regnskabseksperterne er statsautoriserede revisorer, der alle arbejder i større verdenskendte revisi-

onsfirmaer, og er en del af deres videns afdelinger. De er ligeledes alle bekendte med de klassiske 

problemstillinger ved emnet. Vi kunne godt have interviewet flere af de nye uddannet statsautorise-

ret som er opdateret indenfor regnskabsteorier og IFRS standarder, men vi har vurderet regnskabs-

eksperter med tilknytning til viden afdelinger til at være mere egnede til interviews. De yngre stats-

autoriserede revisorer har i gennemsnittet ikke ligeså mange års erfaring, og formentlig heller ikke 

holdninger, der er ligeså faste som de regnskabseksperter vi har udvalgt til interviews. Regnskabs-

eksperterne er både interviewet omkring deres holdning til FVM projektet og deres præferencer 

mellem historisk kostpris kontra dagsværdimetoden.  

 

De kreditgivere der er interviewet i afhandlingen, er i dag ansat i Totalbanken, BRF kredit og Spar 

Nord. Respondenterne er alle tidligere revisorer og uddannet cand.merc.aud. fra henholdsvis Syd-

dansk Universitet og Handelshøjskolen i København. De har ligeledes skrevet kandidatafhandling i 

henholdsvis værdiansættelse af større koncerner og værdiansættelse af immaterielle aktiver til dags-

værdi. På dette grundlag har vi vurderet, at de har kompetencerne til at forholde sig til specialets 

problemfelt. Kreditgiverne er kun interviewet omkring deres præferencer mellem historisk kostpris 

kontra dagsværdimetoden.  

 

Der er endvidere anvendt resultater fra en kandidatafhandling, der omhandler investors’ og analyti-

keres præferencer for historisk kostpris kontra dagsværdimetoden.  

 

Valget af disse 3 grupper skyldes den nye begrebsramme, som fordeler stakeholders i 3 primære 

grupper. 14  

1.3.4 Dataindsamling  

Dataindsamlingen er af både kvalitativ og kvantitativ karakter, og datagrundlaget består hovedsage-

ligt af artikler og interviews. Herudover, er der også anvendt bøger, kandidatafhandlinger og web-
                                                 
14 Financial Accounting Series, Cenceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting 
and Quantative Characteritics and Constraint of Decision-Useful Financial Reporting Information. The Objective of 
Financial Reporting, Side 2. 
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steder. Udkastet til standarden om dagsværdimåling er en af de fundamentale kilder, som der er 

brugt i afhandlingen. Opgavens afsnit 3.1 og 3.2 består af primære kilder, der er fortaget interviews 

med 8 regnskabsspecialister, som er uddannet statsautoriseret revisorer. Derudover, er der fortaget 

interviews med 5 kreditgivere fra kreditinstitutter omkring deres præferencer for regnskaber med 

aktier målt efter enten dagsværdi eller historisk kostpris.  

 

1.3.5 Målgruppe 

Opgavens primære målgruppe vil være de fageksperter, organisationer og øvrige interessenter, som 

tager del i eller har interesse for IASBs arbejde og regnskabsteori generelt. Ydermere, er hensigten 

med afhandlingen at kunne bidrage til den danske debat omkring dagsværdimåling. 

 

Det er vores ønske, at opgaven vil blive brugt som et vejledningselement og til at inspirere andre 

studerende. Derudover ønsker vi, at denne opgave kan være med til at konkretisere de fordele og 

ulemper, der er ved anvendelse af dagsværdimålinger som beslutningsrelevant regnskabsinformati-

on.  

1.3.6 Kildekritik 

I anvendelsen af sekundære kilder har vi forsøgt at forholde os kritiske og objektive i forhold til den 

litteratur, der er anvendt. Der særligt anvendt bøger fra studiet, kandidatafhandlinger og artikler. 

Anvendelse af disse kilder er sket med en naturlig kritisk tilgang, idet disse typer ofte kan have en 

tendens til at indeholde subjektive holdninger. Under opgaveprocessen har vi forsøgt, at få bekræf-

tet vores informationer fra flere end en kilde for at kunne skelne imellem subjektive og generelle 

forhold. Det har vi gjort kontinuerligt, således at opgavens reliabilitet bliver styrket og samtidigt 

bliver kilderne repræsentative og mere pålidelige.   

   

Litteraturen omkring Fair Value Measurement projektet er primært blevet udarbejdet og publiceret i 

de anglesakiske lande, og det har af denne grund tilpasset sig kulturen og de økonomiske forhold i 

isse lande. Eftersom den danske litteratur er lidt begrænset på dette område, har det været naturligt 

for os at benytte internationale og i særdeleshed europæisk og amerikansk litteratur på området. 

Dog har vi forsøgt ved anvendelse af ikke dansk litteratur, at tage højde for de danske forhold, der 

gør sig gældende.  



11 
 

1.3.7 Afgrænsning 

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene i problemformuleringen, har vi fortaget en række 

afgrænsninger og fravalg, som vil blive anskueliggjort nedenfor.  

 

Ved Fair Value Measurement projektet er der udelukkende blevet fokuseret på aktiverne, og vi har 

derfor valgt at afgrænse os fra passiv siden. Der er afgrænset fra, at se fordele og ulemperne på 

regnskabspostniveau, dette vil ske på et mere overordnet niveau.  

 

Vi har valgt at fokusere på følgende emner fra projektet:  

• Det mest fordelagtige marked  

• Fordelagtig anvendelse af aktivet 

• Aktiver anvendt sammen med andre aktiver 

• Værdiansættelsesmetoder 

• Dagsværdihierarki 

• Inaktive markeder 

• Præsentation 

 

Der findes andre målemetoder end dagsværdimetoden og historisk kostprismetoden, men da disse 

ikke er aktuelt for udkastet til standarden om dagsværdimåling, er de derfor ikke behandlet i denne 

kandidatafhandling.  

 

Ydermere, er specialet afgrænset fra, at behandle anvendelse af indregningsmetode på regnskabs-

postniveau. Det skyldes, at det er udkastet til standarden, som bliver behandlet her, og ikke en en-

kelt regnskabspost. 

 

Som omtalt i problemfeltet til opgaven, arbejder IASB nuværende med the Conceptual Framework 

Project, hvor de ønsker at forbedre den regnskabsmæssige begrebsramme. 

 

Vi har valgt, at anvende den regnskabsmæssige begrebsramme taget i brug af IASB i 2001, da dette 

er den officielle og gældende begrebsramme for IFRS fra IASB. 

 

Den nuværende begrebsramme er alment accepteret, og det er endnu uvist, om der vil komme væ-

sentlige ændringer til projektet med en ny begrebsramme, hvorfor vi vælger den nuværende. 



12 
 

De anvendte termer er dermed kendt og anvendt af brugere i praksis, og vil understøtte og lette vo-

res empiriske dataindsamling. Deltagerne i vores interviews kender og har arbejdet med begreberne 

fra den officielle begrebsramme, og såfremt de udover de nye elementer i udkastet til standarden om 

dagsværdimåling, også skal koncentrere sig om, at forstå og anvende en ny begrebsramme, vil det 

fjerne fokus fra området, vi behandler i afhandlingen. 

 

Det skal dog bemærkes, at de emner der behandles under tiltaget med forbedringen af begrebsram-

men har høj relevans for vort emne. Justeringerne der foretages i projektet med begrebsrammen, 

ændrer ikke ved indholdet af vores analyse i forhold til de enkelte kvalitative egenskaber. Vi foreta-

ger subjektive vurderinger af, hvornår én kvalitativ egenskab skal gå før en anden, til vurdering af 

hvordan regnskabsinformationen giver den mest beslutningsdygtige information. 

 

Det centrale i forhold til overgangen til en ny begrebsramme, er derfor kongruens mellem dennes 

faktiske indhold, og vores forståelse af, hvad der giver den mest beslutningsdygtige information. 

Det er vores overbevisning, at dette er tilfældet, hvilket kommer til udtryk ved vores kritik af udka-

stet til standarden om dagsværdimåling. Specielt i visse tilfælde opprioriterer observerbarhed frem 

for den virkelighedstro gengivelse. Sagt med termerne fra udkastet til den nye begrebsramme, op-

prioriteres verificerbarhed frem for den troværdige præsentation. Dette er dog også i strid med den 

nye begrebsramme, hvor den troværdige præsentation er ophøjet til en fundamental kvalitativ egen-

skab. Verificerbarhed er en komplementær kvalitativ egenskab, som øger informationsværdien af 

regnskabsinformation, der er relevant og troværdigt præsenteret15. 

 

Ved empiriske forhold er det kun danske forhold der er taget i betragtning, selvom projektet i høj 

grad baserer sig på internationale forhold.  

 

Vi kunne have interviewet regnskabseksperterne omkring hvordan de synes udkastet til standarden 

om dagsværdimåling bør være, men på grund af opgavens omfang har vi valgt at afgrænse os fra 

dette. 

1.3.8 Efterfølgende begivenheder 

Dataindsamlingen er stoppet den 23. december 2009, begivenheder efter denne dato er ikke behand-

let i opgaven, og der er derfor også fortaget en afgrænsning af de forekommende begivenheder.  

                                                 
15 Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteris-
tics and Constraints of Decision-Useful Financial Reporting Information, paragraf QC 15. 
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1.3.9 Model og struktur 

Nedenstående punkter illustrerer hvad de enkelte dele af afhandlingen indeholder og hvilke formål 

de enkelte afsnit har.  

 

1. Indledning og problemanalyse  

2. Teoretisk analyse  

2.1 Beskrivelse af regnskabsinformation 

Formålet med dette afsnit er, at definere og gennemgå hvilke egenskaber regnskabsinformation skal 

have for at levere beslutningsdygtig information for regnskabsbrugerne. Attributterne ved regn-

skabsinformationen er defineret som de kvalitative egenskaber ved regnskabsinformationen. Målet 

er herefter at skabe grundlag for gennemgang af karakteristika for historisk kostpris og dagsværdi-

metoden. 

 

2.2 Historisk kostpris versus dagsværdimetoden 

Afsnittets formål er, at beskrive historisk kostpris og dagsværdimetoden, og hvilke fordele og 

ulemper de har i forhold til de kvalitative egenskaber, som er beskrevet i afsnit 2.1. Målet er heref-

ter, at identificere de karakteristika, der er ved historisk kostpris og dagsværdimetoden, således at 

der bliver identificeret hvad der skal til, for at metoderne bliver forbedret. Dernæst vil udkastet til 

standarden blive behandlet.  

 

2.3 Udkast til standard om dagsværdimåling 

Hensigten med dette afsnit er, at beskrive indholdet af projektet, og derefter skabe hypoteser om-

kring de fordele og ulemper, der er forbundet med projektets indhold i forhold til de (kvalitative) 

egenskaber, som måleatributterne har. Afsnittet bliver afsluttet med, at opsummere hypoteserne 

således at disse kan blive undersøgt empirisk ved at fortage interviews med regnskabseksperter. 

Samlet set er formålet, at påse om udkastet til standarden vil forbedre de svagheder, der findes ved 

dagsværdimåling. 

 

3. Empirisk undersøgelse 

3.1 Interview design 

3.2 Interview med regnskabseksperter 

De opstillede hypoteser vil blive behandlet i dette afsnit ved, at vi forhører regnskabseksperterne 

omkring deres holdning til projektets indhold. Formålet er, at teste hypotesen for at se om regn-

skabseksperterne er enige med os, eller om de har andre synsvinkler på problematikken.  
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3.3Præferencer for værdiansættelsesmetoder 

Efter vi har undersøgt de styrker og svagheder dagsværdimålingen har i forhold til de kvalitative 

egenskaber, og har behandlet IASB’s forslag både teoretisk og empirisk, ønsker vi her at undersøge 

om der er reelt behov for standarden. Vi vil delvis undersøge behovet for standarden allerede ved 

afsnit 2.2 og 2.3, men målet er, at finde ud af om markedet ønsker regnskaber, der er målt til dags-

værdi. Dette gør vi ved at fortage interviews med forskellige regnskabsbrugere på markedet.  

 

4. Konklusion 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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2. Teoretisk analyse 
 
2.1 REGNSKABSINFORMATION 
I dette afsnit beskrives kort informationsbehov fra regnskaber, og der defineres og gennemgås hvil-

ke egenskaber regnskabsinformation skal have for at blive beslutningsdygtig information for stake-

holders.  

 

Formålet med beskrivelsen af informationsbehovet er at det forklarer baggrunden for behovet for 

egenskaberne ved regnskabsinformationen. Formålet med at definere og gennemgået egenskaberne 

ved regnskabsinformationen er, at dette vil skabe grundlag for den efterfølgende gennemgang og 

vurdering af fordele og ulemper ved: 1) karakteristika for historisk kostpris- og dagsværdimetoden i 

afsnit 2.2, og 2) indholdet i udkastet til standarden om dagsværdimåling i afsnit 2.3. 

 

Informationen fra regnskaber anvendes til at etablere et grundlag til brug for vurdering af virksom-

hedens fremtidige præstationer. Denne vurdering anvendes blandt andet til brug for beslutninger om 

placering af stakeholders16 egne ressourcer17. 

 

Fællestræk for stakeholders informationsbehov er anvendelsen af regnskabet til vurdering af virk-

somheden evne til at overleve på længere sigt, og dermed være i stand til at honorere de aftaler, som 

virksomheden indgår løbende med stakeholders. Samtidigt er der også et behov for kontrol af, at 

virksomhedens tidligere handlinger er udført i overensstemmelse med stakeholders interesser. 

 

I finansieringsteorien18 er grundelementerne en vurdering af, om en given ressourceplacering øn-

skes gennemført, ved en opvejende vurdering af risiko og afventning med forbrugsmulighed (time-

value of money) over for afkast. Det skal derfor vurderes, hvilke usikkerheder, der er forbundet med 

en given investering, samt om de forventede fremtidige tilbagebetalinger er store nok til at afveje 

usikkerheden på om de finder sted. 

 

Årsrapporten er i vidt omfang baseret på transaktioner, der allerede har fundet sted, og viser en op-

gørelse af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. statusdag samt resultatet af 

                                                 
16 IASB’s begrebsramme definerer i paragraf 9 stakeholders som nuværende og potentielle investorer, ansatte, långive-
re, leverandører og andre handelskreditorer, kunder, regeringer og offentlige instanser, og offentligheden. 
17 FSR Regnskabsvejledning nr. 1, 2002  
18 Fundamentals of corporate finance, side 273 
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virksomhedens aktiviteter for regnskabsperioden. Informationen er derfor knyttet til indtrufne begi-

venheder og altså af historisk karakter. 

Til vurdering af usikkerheder og forventet fremtidig indtjening er behovet for information omkring 

fremtiden vigtig. Fremadrettede informationer præsenteres dog næsten alene udelukkende i verbal 

form i ledelsesberetningen. IFRS dækker ikke krav til ledelsesberetningen, hvorfor det er nødven-

digt at regulere disse områder i den danske lovgivning. Dette er gjort ved udstedelse af IFRS-

bekendtgørelsen. Ved anvendelsen af de bestemmelser, som virksomheden skal følge i årsregn-

skabsloven, skal virksomheden i det mindste følge bestemmelserne for den regnskabsklasse, som 

virksomheden er omfattet af i henhold til årsregnskabsloven. 

 

Andelen af information, der er fremadrettet i forhold til historisk information, syntes at være relativ 

lille, specielt når man tager informationsbehovet i betragtning. Det er de fremtidige indtjeningsmu-

ligheder, der har størst interesse for stakeholders, mens dette har en tilbagetrædende rolle i årsrap-

porten. 

 

Virksomheder befinder sig i større og større grad i en omskiftelig verden, hvor teknologisk udvik-

ling og globalisering medfører konstante muligheder og trusler for virksomheden og dens nuværen-

de og potentielle konkurrenter. Historisk information vil derfor i ringere grad end tidligere kunne 

anvendes som grundlag for at prognosticere den fremtidige udvikling i økonomiske data. 

 

Virksomhedens ledelse kortlægger styrker og svagheder, og holder disse op imod de muligheder og 

trusler, som de ser for virksomheden i fremtiden. Dette er essentiel information for virksomhedens 

kort- og langsigtede indtjeningsmuligheder, samt til vurdering af risici - ikke mindst i form af kon-

kurrenceevne.  

 

Informations-gap’et mellem eksterne stakeholders (herunder konkurrenter og indflydelsesrige sam-

arbejdspartnere) og selskabets ledelse bidrager til en eventuel konkurrencemæssig mulighed, der 

kan skabe en overnormal indtjening i en kortere eller længere periode. Det er derfor ikke i ledelsens 

interesse, at kortlægge og præsentere alt relevant information til stakeholders omkring fremtidige 

planer. Informationen kan anvendes som våben imod virksomheden indflydelsesrige samarbejds-

partnere i forhandlingssituationer. Eller informationen kan anvendes af konkurrenter, der kommer 

virksomheden i forkøbet, hvis der eventuelt oplyses om tiltag på potentielle nye markeder. 
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Omvendt er det svært at sikre at den information, som virksomhedens ledelse præsenterer omkring 

virksomhedens planer og fremtidige indtjeningsmuligheder for nuværende og fremtidige produkter, 

rent faktisk er korrekte. Informationen er nemlig svær at verificere og dermed er det svært at vide, 

om hensigten med udmeldingerne er reelle eller de skyldes et ønske fra virksomhedens ledelses 

side, at komme med et misvisende billede for at bevare eller skabe konkurrencemæssige fordele. 

 

De forskellige, og nogen gange modstridende behov, medfører at retningslinierne for udarbejdelse 

af årsrapporten skal tilgodese flere egenskaber ved regnskabsinformationen, for at frembringe den 

nødvendige information for stakeholders. 

 

Fortolkning af hvad der er nødvendig information for stakeholders, og hvordan dette skal præsente-

res i forhold til de givne IFRS’er, foretages i et samspil mellem regnskabsudarbejder og selskabets 

revisor. Regnskabet udarbejdes af virksomhedens ledelse, men bruges af personer uden for ledel-

sesgruppen hvorfor der er en potentiel interessekonflikt. Der er derfor et behov for at øge tilliden til 

regnskabet. Revisorens kontrollerende arbejde medfører ofte, at virksomheden og revisor i fælles-

skab fremkommer med en løsning, som de begge kan acceptere. Da samspillet mellem revisor og 

regnskabsudarbejder, har en så central rolle for, hvorledes regnskabsinformationen bliver præsente-

ret, er revisorer i form af deres rolle som regnskabseksperter og gate-keepers til regnskabsinforma-

tionen baggrund for valg af revisorer til at bidrage til bekræftelse af vores resultater fra analysen i 

afsnit 2.3 Udkast til standard om dagsværdimåling. 

 

Retningslinierne for årsrapporten udarbejdes under hensyntagen til den regnskabsmæssige begrebs-

ramme19. I begrebsrammen er beskrevet hvilke egenskaber som regnskabsinformationen skal inde-

holde, således at informationsværdien af regnskabet øges mest muligt. 

 

Egenskaberne ved regnskabsinformationen som øger informationsværdien af regnskabet, er forfær-

diget som de kvalitative egenskaber ved regnskabsinformationen. 

 

2.1.1 De kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation 
IABS’s20 opstilling og rangering af de kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation er præsen-

teres i nedenstående figur. 

                                                 
19Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB April 2001, paragraf 1 
20 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB April 2001 
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Kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation

 

Kilde: IASB’s begrebsramme samt egen tilvirkning 
 

De kvalitative egenskaber rangerer ikke i forhold til hinanden, og ofte er det nødvendigt at tilgodese 

en egenskab på bekostning af en anden. Ved vurdering af hvilken egenskab, der skal have forrang, 

skal man have for øje, hvad det overordnede formål med regnskabet er, og på hvilken måde infor-

mationen vil medføre størst mulig værdi for brugeren af regnskabet. 

 

Som forudgående og underliggende antagelse for regnskabsinformationen gælder, at indregning 

sker, når en begivenhed indtræffer. Dette betyder, at transaktioner registreres typisk på baggrund af 

indgåede aftaler, hvor fysisk vareflow og pengestrømme er separate og ofte efterfølgende transakti-

oner. 

 

En anden forudgående og underliggende antagelse er, at regnskabsinformationen præsenteres under 

forudsætning af going concern. Med dette menes, at indregning og måling sker efter princippet om, 

at virksomheden befinder sig på et stadie med henblik på fortsat drift, og dette antages at gælde i en 

anskuelig fremtid. Som alternativ hertil vil typisk være præsentation af regnskabsinformation under 

forudsætning om stop af drift, hvilket vil medføre, at informationen præsenteres, som hvis virksom-

heden på kort sigt har til hensigt, at realisere hele eller dele af aktiviteterne.  
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2.1.1.1 Forståelighed 

Den kvalitative egenskab forståelighed, inde-

bærer at regnskabsinformationen skal være 

forståelig for brugere af regnskabet.  

 

Udgangspunktet er, at man henvender sig til 

en brugergruppe, der har et vist kendskab og 

visse færdigheder inden for generel virksom-

hedsdrift, økonomi og regnskab, og at disse er 

villige til at gennemgå informationen, der 

stilles til rådighed. 

 

Vurderes en given information at have en vis 

kompleksitet, skal dette ikke være til hinder 

for at medtage denne, selvom det kan være 

svært for visse i brugergruppen at forstå. 

Kvalitativ egenskab: Forståelighed

 

Kilde: IASB’s begrebsramme samt egen tilvirkning 

Kvalitativ egenskab: Relevans 

 

Kilde: IASB’s begrebsramme samt egen tilvirkning 
 

2.1.1.2 Relevans 

Relevans, som kvalitativ egenskab, vedrører 

arten og væsentligheden ved regnskabsinfor-

mationen.  

 

Har informationen artsmæssige egenskaber, 

der kan påvirke en regnskabsbrugers økono-

miske beslutninger skal denne medtages. Har 

virksomheden opstartet aktivitet i et nyt seg-

ment, vil denne information uanset størrelsen 

på statustidspunktet, eventuelt kunne give 

nogle indikationer af fremtidige trusler eller 

indtjeningsmuligheder, alt afhængigt af syns-

vinkelen af regnskabsbrugeren.
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Oplysning om en virksomheds finansielle stilling og resultat af tidligere aktiviteter anvendes ofte til 

at forudsige, hvorledes en virksomhedens ledelse vil agere fremadrettet og hvordan de forvalter 

virksomhedens midler samt om de er i stand til at betale fremtidige forpligtigelser. Information, der 

er med til at understøtte forudsigeligheden af en virksomheds handlinger, samt bekræfte eller af-

kræfte tidligere forudsigelser fra regnskabsbrugere, er derfor relevant information at medtage, da 

dette ligeledes understøtter formålet med regnskabet. 

 

Har der i regnskabsperioden været usædvanlige eller enkeltstående transaktioner, er det relevant at 

udskille og præsentere disse særskilt. Disse vil kunne forstyrre billedet af, hvad man kan forvente 

virksomheden vil generere af overskud i fremtiden ved sammenligning af ordinært resultat på bag-

grund af de i perioden foretagne investeringer, resurseanvendelse og finansieringsstruktur. 

 

Det ene element ved væsentlighed er størrelsen af transaktioner og poster i regnskabet. Størrelsen 

alene kan medføre, at det er relevant at udspecificere en aggregering, da dette kan vise særskilt vær-

di omkring en aktivitet. Som eksempel kan anvendes progressionsgrader på et varelager i en pro-

duktionsvirksomhed. Hvis produktionsprocessen er lang og ressourcekrævende, vil størrelsen af de 

enkelte lagerstadier kunne informere om virksomhedens logistikstyring, samt om paratheden til at 

indtrænge på et nyt marked, afsættelse af nuværende varebeholdninger eller måske om trussel for en 

større ukurans. 

 

Det andet element ved væsentlighed er indsættelsen af en tærskelværdi, eller anderledes betegnet 

som en nedre grænse for hvad, der er behov for at præsentere. Medtages mange uvæsentlige detal-

jer, kan dette forstyrre nytteværdien af regnskabet, da de store og væsentlige træk kan forsvinde i 

mængden af information. 

 

2.1.1.3 Pålidelighed 

Den kvalitative egenskab pålidelighed gælder for regnskabsinformationen, at den skal være trovær-

dig uden væsentlig usikkerhed, således at man kan basere sine beslutninger på informationen. 

Hovedtrækkene er, at informationen skal indeholde: en virkelighedstro gengivelse, substans kom-

mer før form, neutralitet, fornuftighed og fuldstændighed. 

 

Under virkelighedstro gengivelse ligger der først og fremmest, at informationen skal afspejle virke-

ligheden, og oplyse om eventuelle usikkerheder ved forsøget på at afspejle virkeligheden. Oplyses 
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usikkerhederne, kan regnskabsbrugeren selv danne sig en forståelse af, hvor klart et billede regn-

skabet viser af virkeligheden. 

 

Er egenskaberne (ved det man ønsker at afspejle) svært forenelige med de regnskabsmæssige defi-

nitioner udstedt i regnskabsstandarderne, kan den iboende risiko for fejlgengivelse af virkeligheden 

være så høj, at der bør undlades indregning. Dette gør sig som eksempelvis gældende ved identifi-

kation og måling af internt oparbejdet goodwill. De fleste vil kunne acceptere at fænomenet eksiste-

rer, men gengivelse og indregning af goodwill ud fra begrebsrammens kriterier medfører for høj 

risiko for fejl, hvorfor det er for upålideligt til at bidrage til et retvisende billede af virksomhedens 

regnskab. Det er derfor ikke tilladt at aktivere internt oparbejdet goodwill21. 

 

Når substansen af informationen kommer før formen, skal den faktiske økonomiske realitet afspej-

les. Den juridiske formalitet må vige, såfremt denne er skabt for at direkte påvirke, hvad der skal og 

må indregnes i regnskabet. Dette gør sig gældende uanset om det er bevidst eller ej. Sale and lease 

back arrangementer, hvor det juridiske ejerskab flyttes til en for virksomheden ekstern part, men 

hvor alle økonomiske (og fysiske) fordele stadig tilkommer virksomheden, ændrer ikke på virk-

somheden og dennes evne til at skabe indtjening, hvorfor virksomheden ikke skal registrere en af-

gang, men beholde aktivet, som indregnet i balancen22. 

 

Ved egenskaben neutralitet skal forstås, at regnskabsinformationen ikke må lide under bias. Regn-

skabet skal være upåvirket af ledelsens ønsker og hensigter om at ændre billedet af virksomheden. 

Som eksempler kan det tænkes, at regnskabet viser større værdier end der reelt er, eller at der fore-

tages ekstra store hensættelser under forpligtigelser, for at beskytte virksomheden mod ukendte 

overraskelser. Det er den faktiske virkelighed, der skal afspejles. 

 

I relation til fornuft skal man ved regnskabsudarbejdelsen anvende omtanke og forsigtighed ved 

vurdering af usikkerheder og foretagelse af skøn. I lighed med ovenstående omtale af bias, skal man 

afspejle den faktiske virkelighed, og altså ikke udøve præferencer i forhold til et givet skøn. Man 

skal være påpasselig og udvise velovervejenhed, når man behandler usikre regnskabsforhold. Fore-

tages skøn af hensættelse til tab på virksomhedens tilgodehavender fra salg, forventer man måske, 

at en given debitor vil/er i stand til at betale, men hvis der er en vis sandsynlighed for at begivenhe-

den tab indtræffer, vil det være fornuftigt, at foretage en hensættelse. Hermed menes ikke, at det 

                                                 
21 IAS 38 paragraf 48 
22 IAS 17 paragraf 58-66 
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altid vil være fornuftigt at foretage en hensættelse. Der vil altid være en normal driftsrisiko for tab. 

Men er der omstædigheder, der giver anledning til øget usikkerhed, kan det være fornuftigt at præ-

sentere usikkerheden i form af en hensættelse til tab. 

 

Egenskaben fuldstændighed er medtaget for at sikre, at der ikke undlades information bevidst. 

Manglende information kan være lige så misvisende, som information indeholdende fejl. Ved iagt-

tagelse af fuldstændigheden skal denne overvejes i forhold til hvad der er væsentlig information, 

samt omkostningerne ved fremskaffelsen af informationen. Det samlede benefit ved informationen, 

uanset hvem informationen gavner, skal overstige de omkostninger, der er forbundet med fremskaf-

felsen af informationen. 

 

Kvalitativ egenskab: Pålidelighed

 

Kilde: IASB’s begrebsramme samt egen tilvirkning 
 

Aktualitet er en egenskab, der er en afvejning mellem de to primæregenskaber relevans og pålide-

lighed.  

 

Jo længere tid man afventer med regnskabsaflæggelsen, jo mere tid er der til at se hvilke begiven-

heder, der indtræffer efter statusdagen, som kan have indflydelse på målinger og skøn man foretog 

omkring balancedagen. Ergo jo længere tid man venter, jo mere pålideligt bliver regnskabsinforma-

tionen. 
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Modsvarende primæregenskab er relevansen 

af informationen. Jo længere tid man venter 

med at aflægge regnskabet, jo mindre relevant 

bliver grundlaget pr. statusdagen til at opbyg-

ge forventninger om fremtiden, da mere og 

mere af den fremtid, man vil prognosticere, 

allerede er indtruffet. 

 

Når der tages hensyn til aktualitet, skal man 

derfor opveje hvilken yderligere værdi, der 

opnås ved at afvente mere pålidelige informa-

tioner, mod tilsvarende at lade den totale 

mængde af information blive yderligere for-

ældet. 

Kvalitativ egenskab: Relevans/Pålidelighed

 

Kilde: IASB’s begrebsramme samt egen tilvirkning 

 

2.1.1.4 Sammenlignelighed 

Sammenlignelighed, som primær kvalitativ 

egenskab, er et spørgsmål om at få så ens et 

datagrundlag over tid som muligt. 

 

Et af elementerne ved sammenligneligheden 

er blandt andet, at kunne se på regnskaber for 

en virksomhed på tværs af flere perioder, og 

dermed kunne skabe sig et overblik over ud-

viklingen i regnskabsinformationen. 

 

Et andet element er sammenlignelighed på 

tværs af virksomheder, således at regnskabs-

informationen kan anvendes til benchmarking 

og en vurdering af den finansielle situation i 

forhold til konkurrenter i samme sektor. 

 

 

 

Kvalitativ egenskab: Sammenlignelighed

 

Kilde: IASB’s begrebsramme samt egen tilvirkning
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Sammenlignelighed kræver også, at regnskabspraksis præsenteres, og ikke mindst hvis der sker 

ændringer i regnskabspraksis, samt hvilken effekt dette har på den præsenterede information. Æn-

dringer og forskellighed kan forvrænge billedet af virksomhedens regnskab. 

 

Sidste element ved sammenligneligheden er, at denne ikke må medføre, at et mere retvisende bille-

de af virksomhedens finansielle position bliver hindret af sammenligneligheden. Er der en bedre 

regnskabspraksis til at præsentere en post i regnskabet, går denne forud for ensartetheden. 

 

De kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation er defineret og gennemgået i dette afsnit. De 

kvalitative egenskaber er gennemgået ud fra den regnskabsmæssige begrebsramme for IFRS udar-

bejdet af IASB.  Disse kan herefter anvendes til identificering og vurdering af fordele og ulemper 

ved præsentation af regnskabsinformation. Dette er gjort i efterfølgende afsnit om præsentation af 

regnskabsinformation efter historisk kostmetoden og dagsværdimetoden, som er gennemgået i af-

snit 2.2 Historisk kostpris versus dagsværdimetoden, og om udkastet til standard om dagsværdimå-

ling i afsnit 2.3 Udkast til standard om dagsværdimåling. 

 

2.2 HISTORISK KOSTPRIS VERSUS DAGSVÆRDIMETODEN 
Formålet med kapitlet er at beskrive hvilke karakteristika historisk kostpris og dagsværdi har, for at 

kunne se, hvorledes de bidrager til, at regnskabsinformationen bliver beslutningsdygtig information. 

Om karakteristikaene bidrager til beslutningsdygtig information, vil blive belyst ved at se på fordele 

og ulemper i forhold til de kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation.  

  

Årsrapporten kan udarbejdes efter følgende to regnskabsteorier: Præstationsorienteret regnskabsteo-

ri og formueorienteret regnskabsteori 

 

De 2 principielt forskellige regnskabsparadigmer

Præstationsorienteret regnskabsteori 

• Historisk kostpris  

 

Formueorienteret regnskabsteori 

• Dagsværdi 
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2.2.1 Historisk kostprismetoden23 (præstationsorienteret) 
Historisk set har kostprismetoden hidtil været den mest udbredte ifølge IASBs begrebsramme24. 

Dette skyldes, at den præstationsorienterede teori har været meget populær i mange år, men i de 

senere år har der været en udvikling mod formueorienteret regnskabsteori og måling af dagsværdi.  

Historisk kostpris defineres således i IASB25:  

 

”Aktiver registreres med det beløb, der er betalt i likvider eller til dagsværdien af en anden form for 

vederlag for aktivet på anskaffelsestidspunktet. Forpligtelser registreres med det beløb, der er mod-

taget til gengæld for forpligtelsen” 

 

Som det fremgår i ovenstående citat er historisk kostpris dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, 

idet man anskaffer til den pris, der er markedsværdien på tidspunktet. Da markedsligevægten æn-

drer sig efterfølgende, vil daværende dagsværdi dog blive historisk pris, da det er en forudsætning 

af at prisen bliver låst ved indregningen. 

 

Årsregnskabet, resultatopgørelsen og balancen har til formål, at beskrive den transformationsproces 

der sker. Derudover, har den til også til formål at beskrive resultatet af processen som mål for ind-

tjeningen26.  

 

I virksomhedens værdikæde27 kan der ofte ses en indtagning af ressourcer, som i den efterfølgende 

fase bliver omdannet til et færdigt produkt, og dette produkt ryger via salgsafdelingen til output-

markedet. Indtagningen i fase 1 er ofte en afspejling af primobalancen. Ofte indeholder virksomhe-

derne andre ressourcer, der er med til at udvikle eller producere et produkt. Disse ressourcer kan 

eksempelvis være anlægsaktiver, omsætningsaktiver mv. og disse bliver kun anset som en del af de 

ressourcer, der anvendes i transformationsprocessen. Aktiver som arbejdskapital bliver omkost-

ningsført i resultatopgørelsen og de finansielle ressourcer bliver ligeledes heller ikke anset som væ-

rende en del af processen, men disse er blot med til at bidrage med kapital. De ressourcer, der ikke 

bliver anvendt i året, bliver overført til næste år via ultimobalancen.    

 

                                                 
23 Årsrapporten, Jens Ole Eling, side 83-111 
24 IASBs Begrebsramme paragraf 101. 
25 IASBs begrebsramme paragraf 100. 
26 CE ASA Principles for the Aplication of Fair Value Accounting.  Doron Nissim, Stephen Penman. July 2008, side 14. 
27 Porters værdikæde  
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Balancen er sekundær i denne teori, og bliver kun anset som en opsamler af uafsluttede transaktio-

ner i periodeovergangene med henblik på, at indregne værdierne i efterfølgende års resultatopgørel-

ser. Evnen til indtjening og virksomhedens præstationer måles på resultatopgørelsen og penge-

strømsopgørelsen. 

 

Teorien følger matchingprincippet, hvilket betyder, at omkostningerne i resultatopgørelsen er tæt 

knyttet til salgstransaktionerne, der har fundet sted i perioden.  Periodisering er en nødvendighed, 

når der udarbejdes regnskaber, da der ved afgrænsning efterlades nogle uafsluttede transaktioner, og 

disse transaktioner bliver samlet i balancen.  

 

2.2.2 Dagsværdimetoden28 (formueorienteret)  
Formueorienteret regnskabsteori er som tidligere nævnt blevet mere aktuel end hidtil, hvilket gør at 

dagsværdiprincippet bliver mere anvendt.  

Dagsværdibegrebet bliver i den teoretiske verden defineret således29: 

 

• 2 parter udveksler et aktiv mod betaling af penge, det er forudsat at værdien er målt til mo-

netære enheder. 

• Begge personer er villige til at gennemføre transaktionen (transaktionen må ikke ske som 

følge af tvang). 

• Handlen er fair for begge parter, der er involveret i transaktionen, og ingen af dem opnår en 

særlige privilegium.  

 

”Ved dagsværdiprincippet forstås det aktiv eller forpligtelse udveksles mellem uafhængige parter til 

markedsværdi” 

 

Som tidligere beskrevet under historisk kostpris bliver målingen fastlåst, men det modsatte gør sig 

gældende under dagsværdiprincippet. Dette betyder, at målingen sker løbende til nutidens markeds-

værdi. 

 

 

 

                                                 
28 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 129-158 
29 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 179. 
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Markedsligevægt

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figuren illustrerer en markedsligevægt  

 

Ud fra ovenstående kan det erfares, at dagsværdi eksisterer, når der er handel mellem uafhængige 

parter. Det vil sige, når der eksisterer komplette markedsforhold30.  

 

Følgende 3 måleattributter bliver brugt ved surrogat for dagsværdi: 

 

• Salgsværdi for et aktiv er salgsværdien den værdi den kan sælges til på markedet på ba-

lancedagen. For forpligtelsen er værdien den pris, man kan frigøre den til på balancedagen. 

• Nettorealisationsværdien for et aktiv er værdien summen af de fremtidige nettoindbeta-

linger, som aktivet på balancedagen forventer at indbringe som led i normal drift.  

• Kapitalværdien er nutidsværdien af de fremtidige nettobeløb, som aktivet på balanceda-

gen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse af aktivet i dens nuværende funktion.  

 

I modsætning til historisk kostprismodellen er balancen det primære omdrejningspunkt. Dette bliver 

set ud fra simpel bogføringsskik, hvor salg medfører en forøgelse i aktiverne (omsætningsaktiver). 

Dette medfører endvidere en stigning i nettoaktiverne, der herefter fører til en stigning i egenkapita-

len som modpostering. Omkostningerne vil medføre et fald i aktiverne eller en stigning i finansielle 

forpligtelser. I dagsværdimetoden måles indtægter og udgifter i balancen og ikke i resultatopgørel-

sen, som er den sekundære kilde i den formueorienteret teori. Resultatopgørelsen viser ifølge denne 

                                                 
30 Med komplette markedsforhold menes at der findes markeder og priser for alle mulige aktiver, forpligtelser og ejer-
andele. 
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teori viser mere end indtjeningsevnen, da den også viser værdireguleringer, som bliver fortaget uan-

set om disse reguleringer er realiseret eller urealiseret.  

 

Indtægter og udgifter vises i balancen, hvilket betyder, at overskuddet på resultatopgørelsen bliver 

påvirket af den totale værdiregulering af aktiverne og passiverne. Regnskabet bliver derfor påvirket 

af ændringer i markedspriser for aktiver og passiver og dette medfører, at markedsmekanismen au-

tomatisk bliver inddraget i regnskabet.  

 

For forståelighedens skyld skal der samtidig tilføjes, at ifølge teorien skal komplekse situationer 

medtages selvom dette kan være svært for brugergrupper at forstå. 

 

I dette afsnit er de karakteristika for historiske kostpriser og dagsværdimetoden blevet beskrevet, og 

i det efterfølgende afsnit vil fordele og ulemper ved disse teorier blive behandlet.  

 

2.2.3 Fordele og ulemper ved historisk kostpris kontra dagsværdi  
Efter en kort beskrivelse af præstationsorienteret regnskabsteori (historisk kostpris) og formueorien-

teret regnskabsteori (dagsværdi)31 fortages der nu en analyse omkring disse teorier. Dette gøres ved, 

at tage udgangspunkt i de kvalitative egenskaber. De kvalitative egenskaber omfatter ifølge figuren 

på side 19, de 4 elementer; forståelighed, relevans, pålidelighed samt sammenlignelighed. 

 

2.2.3.1 Den kvalitative egenskab forståelighed32 

Forståeligheden ved regnskabsinformationen bliver øget, når regnskabsinformationen er beskrevet, 

klassificeret og præsenteret korrekt. Kompleksitet i måleattributterne i et regnskab kan påvirke for-

ståeligheden, men ifølge IASBs begrebsramme så må og skal komplekse måleattributter ikke und-

lades uanset kompleksitetsgraden.  

 

Dagsværdi opgøres ved markedsmodellen eller indkomstmodellen, hvoraf den ene er mere kom-

pleks i forhold til den anden. Markedsmodellen er udtryk for markedsværdien, som er udtryk for 

aktuelle salgs- og købspriser på markedet. Denne metode for værdiansættelse er mindre kompleks i 

forhold til denne kvalitative egenskab. Opgørelse efter indkomstmodellen er derimod mere kom-

pleks. Dette skyldes, at opgørelsen ofte fremkommer ved terminalberegninger, og disse beregninger 

er ofte komplekse og kræver speciel viden på et vist niveau for at forstå dem, hvorfor forståelighe-
                                                 
31 dette kan opgøres både ved at anvende markedsmodellen eller indkomstmodellen 
32 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 173-174. 



30 
 

den bliver mindre her. En formindsket forståelighed er også ensbetydende med mindre tillid til 

regnskabsinformationen.  

 

Historisk kostpris er, som navnet lægger op til, historisk. Der skal være en reel forudsætning for en 

transaktion, før indregning foretages. Dette gør, at transaktionerne er mere håndgribelige og at der 

ingen komplekse beregninger er i forhold til indkomstmodellen. Dette er ensbetydende med, at det 

er mere forståeligt, og dermed også mere tillidsfuldt. 

 

2.2.3.2 Den kvalitative egenskab Relevans33 

En information i et regnskab har først relevans, når den er væsentlig34.  

 

I den præstationsorienteret regnskabsteori er der gode muligheder for at forudsige fremtiden, som 

egentlig er noget de fleste regnskabsbrugere prøver på. Ved hjælp af matchingprincippet har bru-

gerne bedre muligheder for at forudsige fremtiden. Dette skyldes den tætte relation mellem indtæg-

ter og omkostninger.  

 

Præstationsorienteret teori har samtidig også bekræftende egenskaber, og dette skyldes, at transakti-

oner kun må indregnes i denne teori, hvis der foreligger faktiske bilag på dem.  

 

Det skal bemærkes at, i denne teori sker selve målingen på resultatopgørelsen, hvorfor resultatopgø-

relsen har en højere informationsværdi og dermed relevans i forhold til balancen. 

 

De ovennævnte elementer er begge yderst relevante for regnskabsbrugerne, da regnskabsbrugerne 

både kan være kreditorer, som vil følge virksomhedens økonomiske situation eller analytike-

re/investorer, som egentlig har samme henblik, men andre formål. Det skal dog bemærkes, at der 

ikke bliver foretaget løbende reguleringer af aktivernes værdi i forhold til markedet. Der kan ek-

sempelvis være ejendomme, der er over 10 år gamle, men er indregnet til købsprisen, hvorfor rele-

vansen af denne information kan være mindre relevant i mange tilfælde.  

 

I den formueorienteret regnskabsteori er situationen lidt anderledes. Her værdiansætter man i visse 

tilfælde ved tilbagediskontering. Eksempelvis hvis man anvender indkomstmodeller ved opgørelse 

af dagsværdi, så skal der tilbagediskonteres pengestrømme. I dette tilfælde vil forventningen til 

                                                 
33 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 170-171. 
34 IASBs begrebsramme  
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fremtiden blive indregnet i balancen i forbindelse med værdiansættelsen. Endvidere indeholder den 

formueorienterede regnskabsteori en høj relevans værdi, idet aktiverne løbende bliver værdiansat til 

dagsværdi. Dette afhænger dog af hvad informationen skal bruges til, da der ikke altid er behov for 

disse reguleringer. 

 

Situationen i den formueorienterede regnskabsteori er, at regnskabsudarbejderens forventninger 

kommer til udtryk ved værdiansættelsen. Balancen har en høj informationsværdi i denne teori, hvor-

for der løbende bliver fortaget reguleringer til dennes poster. Resultatopgørelsen indeholder der-

imod både realiserede og urealiserede transaktioner, hvorfor den ikke har en høj informationsværdi.  

 

2.2.3.3 Den kvalitative egenskab pålidelighed35 

Delelementerne under pålidelighed er, at informationen skal indebære følgende: En virkelighedstro 

gengivelse, substans kommer før form, neutralitet, fornuftighed og fuldstændighed36. 

 

Ved egenskaben neutralitet skal det forstås, at regnskabsinformationen ikke må lide under bias37. 

Under historisk kostprismetoden bliver indtægter og omkostninger indregnet på baggrund af fakti-

ske bilag, hvorfor ledelsens ikke kan påvirke regnskabet her. Men under dagsværdimetodens mar-

kedsmodel kan man anvende indkomstmodellen, hvor ledelsens forventninger har en meget stor 

betydning i forbindelse med fastsættelse af terminalværdier mv. Her kan man tydeligt se, at histo-

risk kostprismetoden og den præstationsorienteret regnskabsteori er mere neutral i forhold til den 

formueorienteret regnskabsteori og dagsværdimetoden.  

 

I relation til fornuft skal man ved regnskabsudarbejdelsen anvende omtanke og forsigtighed ved 

vurdering af usikkerheder og foretagelse af skøn. Dette er ikke relevant under den præstationsorien-

teret teori, da indregningen sker efter faktiske transaktioner, og der bliver ikke fortaget løbende 

værdireguleringer. Under den formueorienterede regnskabsteori kan der dog godt opstå fornufts 

problemer i visse tilfælde. Ved regnskabsudarbejdelsen bliver aktiverne vurderet ved indregningen 

til dagsværdi og dette kan ske på forskellige måder, men hvis værdiansættelsen sker efter ind-

komstmodellen, så kommer ledelsens forventninger, og dermed fornuft og kompetencer, til udtryk, 

hvorfor dagsværdi metoden kræver mere fornuft i forhold til historisk kostprismetoden.  

 

                                                 
35 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 171-173 
36 IASBs begrebsramme 
37 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 173 
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Under den historiske kostprismetode i præstationsorienteret regnskabsteori indeholder regnskabet 

en høj grad af fuldstændighed i resultatopgørelsen. Dette skyldes, at indtægterne og omkostningerne 

følger matchingprincippet, hvor alle indtægter og omkostninger følger hinanden. Dette er ikke gæl-

dende for balancen. Dette skyldes, at balancen indeholder visse transaktioner, der hverken kan ind-

regnes som indtægt eller som omkostning, og dette betyder, at der er skjulte reserver i balancen. 

Dette gør blandt andet, at balancen kan påvirkes ved subjektive skøn og vurderinger af eksterne 

bruger af regnskabet for at fremkomme til dagsværdien. Men regnskabet er samlet set pålideligt, da 

intet bliver indregnet, hvis der ikke foreligger faktiske bilag på transaktionerne38.  

 

I den formueorienterede regnskabsteori er situationen anderledes. Balancen har en høj informati-

onsværdi og relevans, da urealiserede gevinster og tab bliver indregnet løbende. Det urealiserede 

bliver i mange tilfælde opgjort ved subjektive vurderinger, især hvis indkomstmetoden er anvendt 

til værdiansættelsen, hvorfor metoden af denne grund er mindre neutral i forhold til kostprismeto-

den. 

 

Substansen under præstationsorienteret teori kommer først. Transaktionerne i denne teori kan kun 

ske, hvis der som tidligere nævnt foreligger bilag, hvorfor substansniveauet er ret højt her. I den 

formueorienteret regnskabsteori bliver der derimod løbende fortaget værdireguleringer, og der skal 

ikke foreligge faktiske bilag for disse transaktioner. Substansen kan derfor være savnet her. Sub-

stansen vil især mangle under indkomstmodellen, da der i markedsmodellen ofte vil foreligge et 

tilbud eller en konkret sammenligning af aktivets værdi i forhold til markedet. Ved værdiansættel-

sen under indkomstmodellen vil der dog ofte være budgetter og terminalværdier, der er fastsat af 

ledelsen.  

 

Hvis en virksomhed befinder sig i en situation, hvorved der ikke længere eksisterer aktive marke-

der, hvorpå et givent aktiv handles, vil dette medføre, at virksomheden ikke længere kan måle sine 

aktiver til dagsværdi ud fra et input, der er lige så observerbart, som tidligere. Denne øgede usik-

kerhed for værdiansættelsen af aktiverne, medfører øget behov for anvendelse af uobserverbare 

input. Dette vil gøre, at pålideligheden vil lide meget herunder, hvorfor anvendelse af historisk 

kostpris er mere relevant på grund af metodens høje pålidelighedsniveau.  

 

                                                 
38 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 171-180 
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2.2.3.4 Den kvalitative egenskab sammenlignelighed39 

Den kvalitative egenskab er især vigtig, hvis økonomiske engagementer skal sammenlignes for at 

identificere diverse ligheder og uligheder blandt de fremlagte økonomiske data.  

Sammenligneligheden er svær at fortage, hvis et regnskab er aflagt efter historisk kostprismetoden 

og det andet er aflagt efter dagsværdimetoden. I den formueorienteret regnskabs teori kommer 

sammenligneligheden til udtryk via sammenligning af balancer mellem virksomheder, og i den præ-

stationsorienteret teori, er det resultatopgørelsen, der bliver sammenlignet mellem virksomheder. 

Selvom egenskaben kommer til udtryk på forskellige vis, har egenskaben samme betydning i begge 

teorier.  

 

2.2.4 Hvilke fordele og ulemper fremhæver akademikerne ved anvendelse af historisk kostpris 

og dagsværdimetoden.  

 
Regnskabets primære brugere er investorer, penge kreditorer og øvrige kreditorer. De 3 store grup-

per får hjælp til at træffe økonomiske beslutninger samt vurdere ledelsens præstationer via regnska-

ber.  

 

Banker er ofte en af de større kreditorer som har interesse i virksomhedens økonomiske situation 

med henblik på at får lånet tilbagebetalt med renter. Bankerne er interesseret i at der bliver generet 

tilstrækkeligt cash flow som er nok til at tilbagebetale lånet og dertilhørende renter.  

Investorerne har ligeledes interesser i virksomhedens økonomiske situation men deres interesse er 

mere virksomhedens evne til at give afkast på investeret kapital. Ved køb af investeringsbeviser 

såsom aktier erhverver de retten til fremtidige cash flow, og da værdien af aktien er tæt forbundet 

med evnen til cash flow generering har investorerne store interesser i at forudsige fremtidige cash 

flow generering.40 

  

Det kan hermed konkluderes at de 2 store interessent grupper sondrer i mellem drifts-og finansie-

ringsrelaterede aktiver og forpligtelser.41 

 

Trenden omkring man skal anvende dagsværdier eller historisk kostpris er en præference sag. Disse 

præferencer er ofte mere operationelt afhængige af hvilket formål man har med regnskabet, eksem-

                                                 
39 Årsrapporten, Jens Ole Elling 2002, side 173 
40 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen og Jens O. Elling, 2. udgave, 2005. Side 17-26 
41 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen og Jens O. Elling, 2. udgave, 2005. Side 19 
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pelvis vil investorer som er en af de store stakeholders foretrækker dagsværdier på visse regnskabs 

poster men ikke alle42.  

 

I forbindelse med at estimering af fremtidige omsætningsudvikling og ressourceforbrug når der ud-

arbejdes budgetter har investorerne en tendens til at matche indtægterne og udgifterne. Dette bety-

der at investorerne har i forbindelse med værdiansættelse af driftsrelaterede aktiver og forpligtelser 

en fordel hvis der bliver anvendt historisk kostpris.  

Driftsrelaterede aktiver og forpligtelser er ofte i tæt interaktion i forbindelse med cash flow genere-

ring, hvorfor værdiansættelsen af dem til dagsværdi vil ikke nødvendigvis være den eksakte værdi 

som det har for virksomheden. Det ville være for subjektivt at værdiansætte dem hver for sig. Hvor-

for historisk kostprismetoden vil være mere anvendeligt her43.    

 

For anvendelsen af dagsværdier kræves der at der skal være komplette markedsforhold, hvilket vil 

sige at der skal være priser for alle typer af aktiver og forpligtelser. Dette vil i praksis være sjældent 

tilstede for de fleste aktiver og forpligtelser. Hvorfor historisk kostprismetoden igen vil være mere 

populær her. Selvom der ikke er komplette markedsforhold for alle typer af aktiver og forpligtelse 

kan dagsværdimetoden anvendes men det vil dog medfører subjektive vurderinger med sig dermed 

vil pålideligheden til regnskabet blive svækket44. 

 

Tidligere undersøgelser viser dog at investorer er interesseret i dagsværdimålinger på finansielle 

poster45, hvor det er nemt og fortage en isolation. Der vil ofte være et aktivt marked for nettorente-

bærende gæld, hvorfor markedet vil automatisk prisfastsætte værdien af posten. Dette vil hjælpe 

investorerne meget i forbindelse med analyse og værdiansættelse af regnskaber, da værdien er po-

sten vil fremgår direkte i regnskabet. Her dagsværdimetoden mere anvendeligt for investorerne46.   

 

 2.2.3.5 Hvor er der behov for forbedringer 

Det bemærkes, at teorierne ligner hinanden meget når det kommer til egenskaberne forståelighed og 

sammenlignelighed. Dog er der fundamentale forskelle på teorierne under egenskaberne pålidelig-

hed og relevans. 

  
                                                 
42 Kandidatafhandling, Wagner og Østrup, diverse sider.  
43 SEC, Thomas Plenborg og Thomas Riise Johansen, 22. januar 2009. 
44 JOE??? 
45 Revision og Regnskab, nr. 12, 2009. Jacob Wagner Holm, Jens Østrup, Thomas Plenborg og Jesper Banghøj  
46 SEC, Thomas Plenborg og Thomas Riise Johansen, 22. januar 2009.  
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Nedenstående figur viser teoriernes styrker og svagheder under de to sidstnævnte egenskaber. 

Forskellen på historisk kostpris og dagsværdimetoden 

 

Markedsmodellen 
 

Høj relevans  Lav pålidelighed 

 

Indkomstmodellen 
 

Høj relevans  Lav pålidelighed 

 

Historisk kostpris 

 

Lav Relevans  Høj pålidelighed 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Som det fremgår ovenfor har dagsværdimetoden lav pålidelighed, hvorfor der er behov for en stan-

dard, der kan højne pålidelighedsniveauet. Derimod, har historisk kostpris en høj pålidelighed, men 

der er dog lav relevans.  

 

2.2.4 Delkonklusion vedrørende spørgsmål a) 
Formålet med afsnit 2.2 var at besvare spørgsmål a) Hvilke karakteristika samt fordele og ulemper 

har historisk kostpris- og dagsværdimetoden i forhold til de kvalitative egenskaber for regnskabsin-

formationen? 

 

I dette afsnit kan det konkluderes, at metoderne har fundamentale forskellige karakteristika, som 

adskiller sig fra hinanden. Metoderne tilhører to paradigmer, præstationsorienteret regnskabsteori 

(historisk kostprismetoden) og formueorienteret regnskabsteori (dagsværdimetoden). 

 

Det ene paradigme lægger mere vægt på balancen, mens det andet lægger mere vægt på resultatop-

gørelsen, hvorfor paradigmerne har forskellige regnskabsmæssige mål – nemlig indtjeningsevnen 

og totalindkomst.  

 

Den formueorienterede regnskabsteori tager udgangspunkt i dagsværdier som måleattribut, og der 

bliver foretaget værdiregulering løbende, således at aktiverne afspejler den aktuelle værdi. Den præ-

stationsorienterede regnskabsteori tager udgangspunkt i historiske kostpriser, hvor aktiver bliver 

indregnet til kostpris og der bliver ikke foretaget løbende reguleringer.  
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Der er fortaget en sammenligning af begge målemetoder, og fordelene og ulemperne er blevet dis-

kuteret ud fra IASBs model for de kvalitative egenskaber nemlig relevans, pålidelighed, sammen-

lignelighed og forståelighed. Det kom frem, at dagsværdimetoden er mest relevant for beslutnings-

tagerne, da der løbende bliver fortaget værdireguleringer. Dagsværdien fremfindes via markedsmo-

dellen, hvor man måler aktivets pris på markedet, eller indkomstmodellen, hvor man via diskonte-

ring beregner værdien af aktivet. Historisk kostprismetoden var derimod den mest pålidelige meto-

de.  

 

Det kan derfor konkluderes, at historisk kostprismetoden er den mest pålidelige, da der kun må ind-

regnes faktiske transaktioner, hvorimod dagsværdimetoden indregner løbende urealiserede værdi-

stigning eller -fald i regnskabet, hvilket medfører, at regnskabet bliver mindre pålideligt.  

 

Der kan udledes, at dagsværdimetoden er den meste relevante, da aktiverne har markedsværdien på 

balancedagen. Målinger, der sker efter en indkomstmodellen, anses for værende mindre pålidelige, 

da denne bliver udarbejdet af ledelsen, hvorfor der kan være subjektive inputs til værdiansættelses-

modellen. Derimod kommer ledelsens forventninger dog frem, idet de som oftest har en stor signal-

værdi i forbindelse med en værdiansættelse.  

 

Hvis der skal gives et generelt svar på spørgsmålet fra problemformuleringen kan der konkluderes, 

at dagsværdimetoden giver den mest beslutningsnyttige information under forudsætning af, at dags-

værdierne er målt pålideligt. Som det dog ses i afhandlingen, er opnåelse af pålideligheden i sig selv 

en omfattende problemstilling. 

 

2.3 UDKAST TIL STANDARD OM DAGSVÆRDIMÅLING 
Formålet med afsnittet er at beskrive, hvilket indhold udkastet til standard om dagsværdimåling har. 

Dette gøres for at vise hvorledes udkastet bidrager til at regnskabsinformation kan blive beslut-

ningsdygtig information. Om indholdet i udkastet bidrager med beslutningsdygtig information, vil 

blive belyst ved at identificere og vurdere på fordele og ulemper ved indholdet. Fordele og ulemper 

ses i lyset af de i afsnit 2.1 Regnskabsinformation definerede kvalitative egenskaber ved regnskabs-

informationen. 

 

Da udkastet til standarden udvider feltet for vejledning om dagsværdimåling, og dette stadigt ligger 

i udkast, findes der ikke nuværende litteratur, der beskriver hvilke fordele og ulemper udkastet til 
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standarden medfører. De i afsnittet fremstillede fordele og ulemper er derfor hovedsageligt baseret 

på vores egne overvejelser og repræsenterer dermed et bidrag til litteraturen. 

 

I efterfølgende afsnit 3. Empirisk undersøgelse vil udvalgte fordele og ulemper ved udkastet til 

standarden om dagsværdimåling blive bekræftet af regnskabseksperter. 

 

IASB har i udkastet til vejledning om måling af dagsværdi gjort sig nogle overvejelser på udvalgte 

problemområder.  

 

Problemområderne er gennemgået ud fra, hvorledes FASB har behandlet disse i deres udformning 

af den amerikanske regnskabsstandard Statement of Financial Accounting Standards no. 157 (SFAS 

157). SFAS 157 omhandler den regnskabsmæssige behandling af dagsværdi.  

 

Endvidere har IASB indhentet kommentarer fra frivillige deltagere via udgivelse af et Discussion 

paper med IASB’s foreløbige synspunkter på, hvordan man kan skabe ensartethed i målingen af 

dagsværdi. På baggrund af dette input har IASB afholdt interne møder, hvor problemområderne er 

blevet diskuteret.  

Herefter er IASB kommet med deres forslag til, hvorledes problemområderne bedst bliver behand-

let. Dette er gjort via et udkast til, hvorledes retningslinierne for måling af dagsværdi skal udformes. 

Forud for præsentation af udkastet til den nye IFRS har IASB selv fremhævet de problematikker, 

som IASB vurderer, som de primære problemområder. IASB giver frivillige interessenter mulighed 

for, at gøre deres bemærkninger gældende, inden en endelig IFRS bliver udfærdiget og udstedt. 

De udvalgte problemområder som vi har valgt at behandle er: Mest fordelagtige marked, Fordelag-

tig anvendelse af aktivet, Værdiansættelsesmetoder, Hierarki, Inaktive markeder og Præsentation. 

 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at aktiver skal værdiansættes på det mest for-

delagtige marked. Dette er behandlet i afsnittet 2.3.1 Mest fordelagtige marked. 

 

Udkastet foreslår endvidere, at aktiver skal værdiansættes ved den mest fordelagtige anvendelse. 

Vurderingen af hvad der er den mest fordelagtige anvendelse, skal føres ud fra et eksternt perspek-

tiv. Den mest fordelagtige måde hvorpå man kan anvende aktivet er, enten ved at virksomheden 

selv anvender aktivet, eller ved at virksomheden sælger aktivet.  Anvendes aktivet sammen med 

andre aktiver, og er denne anvendelse ikke er den mest fordelagtige, skal merværdien ved den indi-

viduelle anvendelse indregnes sammen med gruppen af aktiver.  
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Dette er behandlet i afsnittet 2.3.2 Fordelagtig anvendelse af aktivet. 

 

Udkastet foreslår desuden, at valget af værdiansættelsesmetode skal gøres efter, hvad der er mest 

hensigtsmæssigt, og i så høj grad som muligt med observerbart input. 

Anvendes flere værdiansættelsesmetoder, vælges den metode, der er mest repræsentativ for aktivets 

dagsværdi. Værdiansættelsesmetoden til måling af dagsværdien for et aktiv skal være konsekvent, 

men kan ændres, hvis ledelsen vurderer at det hensigtsmæssigt. 

Dette er behandlet i afsnittet 2.3.3 Værdiansættelsesmetoder. 

 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at det input, man anvender til måling af dags-

værdi, inddeles i et dagsværdihierarki. Ukorrigerede børsnoterede priser gives højeste prioritet (le-

vel 1), observerbart input, som ikke er børsnoteret (level 2), og uobserverbare input (level 3 input). 

Placeringen af dagsværdimålingen i dagsværdihierarkiet for aktivet i sin helhed skal gøres i den 

samme kategori, som det laveste level af anvendt input. Dette dog forudsat, at level 3 inputtet har en 

væsentlig indflydelse på dagsværdimålingen.  

Uobserverbare input skal anvendes til at måle dagsværdien såfremt, at observerbare input ikke er til 

rådighed på tidspunktet for måling af aktivets dagsværdi. 

IASB foreslår en udvidet oplysningspligt ved målinger med anvendelse af level 3 input. 

Dette er behandlet i afsnittet 2.3.4 Dagsværdihierarki. 

 

Endvidere foreslår udkastet til standarden, at såfremt der er indikationer på, at et marked for et aktiv 

ikke længere er aktivt, så skal der foretages yderligere undersøgelse og analyse af transaktio-

ner/børsnoterede priser, så de kan tilpasses til at udgøre en mere repræsentativ værdi. Dette er be-

handlet videre i afsnittet 2.3.5 Inaktive markeder. 

 

Udkastet til standarden foreslår endvidere, at virksomheden skal præsentere, hvad der er nødvendigt 

for vurdering af anvendt værdiansættelsesmetoder og input til måling af dagsværdi. Der indføres et 

minimumsniveau af oplysninger, som indeholder øget oplysningspligt til vurdering af dagsværdi-

målinger, der kategoriseres som level 3 i dagsværdihierarkiet. 

Der henvises til afsnit 2.3.6 Præsentation. 

 

Afsnittene om de udvalgte problemområder er struktureret således, at de følger IASB’s udkast, 

hvorefter fordele og ulemper herved er identificeret og beskrevet. Som afslutning til afsnittene er 

der foretaget en vurdering af, hvilke fordele og ulemper, som vi vurderer, som de primære. De pri-
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mære fordele og ulemper for et problemområde er de argumenter, der umiddelbart vejer mest i vur-

deringen af, om problemområdet bidrager til det retvisende billede af virksomhedens finansielle 

stilling igennem de kvalitative egenskaber. Det er disse fordele og ulemper, der videre er behandlet 

under afsnit 3. Empirisk analyse efter interview med regnskabseksperter. 

 

Der er i afsnittet gengivet dele af paragrafferne i udkastet til standarden til dagsværdimåling, i det 

omfang hvor præsentation er nødvendig for at understøtte fremhævelsen af fordele og ulemper. For 

den fulde tekst og gengivelse af paragrafferne på originalsprog (engelsk), henvises til det faktiske 

udkast47. 

 

2.3.1 Mest fordelagtige marked48 
Ved måling af dagsværdi antages det, at der sker en udveksling af aktivet mellem to uafhængige 

parter på opgørelsestidspunktet, og altså at der sker en faktisk transaktion på normale vilkår. 

 

Udkastet til standarden forslår, at der ved måling af dagsværdi antages, at transaktionen sker ved, at 

aktivet sælges på det mest fordelagtige marked, som virksomheden har adgang til. Det mest fordel-

agtige marked, er det marked, hvor virksomheden vil modtage det højeste beløb, efter transaktions- 

og transportomkostninger er fratrukket. 

 

Det mest fordelagtige marked skal ses ud fra virksomhedens eget perspektiv, og det forventes derfor 

ikke, at der skal foretages udtømmende gennemgang af alle mulige markeder, som virksomheden 

kunne tænkes at være mulig aktør på. Det marked, som virksomheden normalt ville anvende, anta-

ges at være det mest fordelagtige marked. 

 

Hvis der ikke er tegn på det modsatte, kan det endvidere antages, at det mest fordelagtige marked, 

er lig det primære marked49 for aktivet. 

 

                                                 
47 Exposure draft Fair Value Measurement. 
48 Exposure draft Fair Value Measurement paragraf 8-12. 
49 IASB Discussion Paper Part 1 paragraf 33 definerer det primære marked som: “the market in which the reporting 
entity would sell the asset or transfer the liability with the greatest volume and level of activity for the asset or liability.” 
 
Handles der dermed normalt mest på et givent marked, (grundet konkurrencemæssige forhold eller andet), vil dette 
marked være det primære marked for virksomheden. Eksisterer der et andet marked, hvorpå man kunne opnå en højere 
pris, eksisterer der dermed en markedsuligevægt. Virksomheden kan derfor opnå fordel ved at afsætte på det andet 
marked, hvorfor man i dette tilfælde skal vælge, at prisfastsætte på det marked, hvorpå man kan opnå den højeste pris. 
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En klar fordel ved formuleringen af udkastet er, at det håndterer den praktiske problemstilling til, 

hvornår informationssøgningen til undersøgelse af hvad der er det mest fordelagtige marked er til-

strækkeligt. Når der skal foretages informationssøgning, vil man i praksis næppe forvente, at mere 

end måske 1-3 markeder / tilbud ville indhentes til vurdering af et aktivs dagsværdi. Formulering af 

at man ikke forventer, at alle markeder undersøges, sætter derfor en væsentlig begrænsning.  

 

Det indses samtidigt at udgangspunktet for omfanget af informationssøgningen skal placeres relativt 

lavt, da omkostninger ved mindre effektive markeder, hurtigt vil overstige informationsværdien. Så 

til trods for man vurderer informationen nyttig, må fuldstændigheden af informationssøgningen 

begrænses. Begrænsningen sker imidlertid på bekostning af pålideligheden, men omkostningshen-

synet vejer tungest ved yderligheder af informationssøgningen. 

 

En ulempe er dog, at informationsprocessen højst sandsynlig ville være noget mere grundig, såfremt 

en faktisk transaktion skulle finde sted. Den virkelighedstro gengivelse vil derfor i praksis lide her-

under, såfremt der ikke er fuld overensstemmelse mellem hensigten med aktivet og valget af ind-

regningsmetode. Såfremt hensigten var at sælge aktivet, ville målingen af dagsværdien derfor sand-

synligvis blive mere nøjagtig, og dermed mere virkelighedstro. 

 

En anden fordel ved det mest fordelagtige marked er, at såfremt en virksomhed skulle ud på et mar-

ked og realisere eller genanskaffe et givent aktiv, ville den faktiske fremgangsmåde være, at under-

søge det mest fordelagtige marked, som virksomheden har adgang til. Det mest fordelagtige marked 

vil derfor ofte svare til det virksomheden ”normalt” ville anvende.  

Fremgangsmåden er pålidelig, da den er virkelighedstro i forhold til nedenstående diskussionen 

omkring mest fordelagtig kontra primærmarked. Det er dog her under antagelse af, at virksomheden 

skal realisere eller genanskaffe aktivet, som betingelse for en virkelighedstro gengivelse af en fak-

tisk begivenhed50.  

 

Det er en fordel, at det er virksomhedens perspektiv der anvendes ved valget af hvad der er det mest 

fordelagtige marked. Det er virksomheden og dennes ledelse, der skal foretage beslutningerne om 

anvendelsesmulighederne for de enkelte aktiver, samt foretage valg af marked. Denne vinkel er den 

der giver den mest relevante information, idet den understøtter forudsigeligheden af, hvad virksom-

heden faktisk ville gøre. Endvidere er det det mest virkelighedstro. 

                                                 
50 Se mere om diskussionen af den faktiske anvendelse af aktiver under afsnit 2.3.2.1 Eksternt anvendelsesperspektiv og 
afsnit 2.3.2.3Aktiver anvendt sammen med andre aktiver. 
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En virksomhed som udvinder diamanter kan eksempelvis have flere muligheder for at afsætte sine 

varer på forskellige markeder. Samlet set kunne man eksempelvis forestille sig, at der fandtes for-

skellige mellemmarkeder for eksportører, for grossister, og for butikker eller forbrugere i detailhan-

delen. Det mest fordelagtige marked kan derfor for det altseende øje identificeres som værende de-

tailhandelen.  Er det normale marked for virksomheden imidlertid ikke detailhandelen - men gros-

sist markedet, er der større sandsynlighed for at det vil være grossistmarkedet som ledelsen vælger 

at afsætte sine varer på. Dette vil derfor være mest virkelighedstro at gengive, da det er værdierne 

på grossistmarkedet som ved al sandsynlighed kommer til at afspejle den værdi som virksomheden 

vil realisere. 

 

Ud fra de givne retningslinier kan virksomheden selv vælge, hvilke markeder, den ønsker at anven-

de som dens målegrundlag. Virksomheden kan derfor vælge markeder, der har henholdsvis lavere 

eller højere værdi, alt afhængig af ledelsens ønsker. Dette medfører risiko for bias og manglende 

neutralitet ved præsentationen, hvorfor pålideligheden af regnskabsinformationen reduceres.  

 

Verifikationsmulighederne fra regnskabsbrugers51 side reduceres ved at virksomhedens ledelse selv 

kan vælge de markeder ledelsen ønsker som målegrundlag. Dette stiller større krav til regnskabs-

brugers undersøgelser. Verifikationen skal for det første indebære undersøgelser til identifikation af 

om der er markeder der undlades. For det andet, selvom undladte markeder identificeres, skal det 

yderligere undersøges om disse skal indgå i virksomhedens vurderingsgrundlag. Virksomhedens 

ledelse kan argumentere for, at identificerede markeder ikke er en del af virksomhedens normale 

markeder, hvorfor risikoen/omkostningerne ved informationssøgningen vil bevæge sig over på 

regnskabsbruger, hvilket alt andet lige betyder en større samfundsmæssig omkostning netto. 

 

Det forhold at man i standarden vejleder omkring hvilket marked regnskabsudarbejder skal anven-

de, samt hvilken synsvinkel der skal pålægges, øger både forståeligheden og sammenligneligheden 

af regnskabsinformationen. Regnskabsbruger får større indsigt i præmisserne anvendt ved måling af 

aktivernes værdi. 

 

FASB har modsætningsvis af IASB valgt, at det primære marked skal anvendes ved fastsættelse af 

dagsværdi efter SFAS. Primærmarkedet skal gå forud for det mest fordelagtige marked, antaget at 

                                                 
51 Eller i denne sammenhæng revisor som repræsentant for regnskabsbruger. 
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være det normale marked, som virksomheden agerer på, til trods for, at virksomheden eventuelt 

kunne opnå en højere pris for samme aktiv på et andet marked52. 

 

Argumentationen er, at det mest fordelagtige marked er mindre pålideligt end det primære marked. 

For det første er det mindre likvidt, hvorfor det derfor er mindre repræsentativt input til måling af 

dagsværdi53.  

 

For det andet er det ikke nødvendigt for virksomheden at overvåge flere markeder for at konstatere, 

hvilket der er det mest fordelagtige marked54.  

 

Verificerbarheden af regnskabsinformationen tillægges her større værdi end omkostningerne til op-

nåelse af fuldstændigt data, også selvom dette afspejler virkeligheden bedre. Dette vælges, da FASB 

antager, at det primære marked i overvejende grad vil være overlappende med det mest fordelagtige 

marked. 

 

IASB tager som tidligere nævnt, udgangspunkt i FASB´s behandling af problemstillingerne forbun-

det med udarbejdelse af regnskabsstandarden. Argumentation og valg af retningslinier bærer præg 

heraf, da fokus i diskussionen på valget mellem det primære marked versus det normale marked, 

som virksomheden vil anvende, optager plads for fokus af de kvalitative egenskaber ved regnskabs-

informationen. Det argumenteres her, at dette er en ulempe for indholdet af udkastet til IFRS om 

dagsværdi. 

 

2.3.1.1 Fremtrædende fordele og ulemper 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at aktiver skal værdiansættes på det marked, 

som ud fra virksomhedens synsvinkel, er det mest fordelagtige marked. Værdiansættelsen foretages 

ud fra en fiktion om, at der gennemføres en faktisk transaktion på det mest fordelagtige marked. 

 

Der er ovenstående gennemgået flere fordele og ulemper ved udkastet i forhold til, hvordan man 

frembringer det mest retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling igennem de kvalitative 

egenskaber ved regnskabsinformationen. 

 

                                                 
52 FASB´s SFAS 157 paragraf 8 
53 IASB argument paragraf 35 i Discussion Paper Part 1 
54 Basis for Conclusions for SFAS 157 paragraf C28 
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Vi fremhæver her de mest fremtrædende fordele og ulemper, der følger ved anvendelse af det mest 

fordelagtige marked.  Dette adresserer problemområdet, der bryder frem ved vurderingen af, om 

udkastet til standarden om dagværdimålingen bibringer den mest beslutningsdygtige information. 

 

Den primære fordel ved forslaget er, at det er virksomhedens perspektiv, der anvendes ved valg af, 

hvilket marked, der skal anses for at være det mest fordelagtige marked. Det er virksomhedens le-

delse, der foretager beslutning om, hvordan aktiverne skal anvendes og på hvilke markeder, akti-

verne skal indtræde. Det er dermed deres vinkel, der er den mest relevante, da det i højeste grad 

understøtter forudsigeligheden af hvad virksomheden faktisk vil gøre. Dette er dermed også den 

mest virkelighedstro gengivelse af aktivets værdi, hvorfor pålideligheden øges. 

 

Den mest fremtrædende ulempe er, at informationsprocessen højst sandsynlig ville være mere om-

stændig, såfremt en faktisk transaktion skulle finde sted. I målingsøjemed er det alene en fiktiv 

transaktion, der skal estimeres, hvorfor der skønnes sandsynligt, at virksomheden vil anvende min-

dre ressourcer til undersøgelse af, hvilket marked man kan opnå den højeste pris på. Den virkelig-

hedstro gengivelse vil derfor i praksis lide herunder, såfremt der ikke er fuld overensstemmelse 

mellem hensigten med aktivet og den valgte indregningsmetode. 

 

2.3.2 Fordelagtig anvendelse af aktivet55 
Ved måling af dagsværdi antages det, at der sker en udveksling af aktivet mellem to uafhængige 

parter på opgørelsestidspunktet, og altså at der sker en faktisk transaktion på normale vilkår. 

 

I udkastet til standarden er en af præmisserne ved måling af dagsværdi, at man ved måling skal an-

tage, at deltagerne på det mest fordelagtige marked56 vil anvende aktivet på den mest fordelagtige 

måde57. 

 

Den mest fordelagtige måde, hvorved en markedsdeltager kan anvende et aktiv er enten ved:  

i. at genere økonomisk overskud ved bruge af aktivet, eller 

ii. ved salg af aktivet til en anden markedsdeltager 

 

                                                 
55 Exposure draft Fair Value Measurement paragraf 17-23. 
56 Se afsnit 2.3.1 Mest fordelagtige marked for gennemgang heraf. 
57 Den mest fordelagtige anvendelse gælder ikke for finansielle aktiver, da disses anvendelsesmuligheder er for omfat-
tende. 
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Vurderes det mest fordelagtigt at sælge til en anden markedsdeltager, antages den anden markeds-

deltager at gøre tilsvarende overvejelser, som den første markedsdeltager. 

Herved sikres, at aktivet (eller en gruppe af aktiver) måles til den maksimale værdi, da aktivet vil 

antages videresolgt, indtil det købes af den markedsdeltager, der selv er i stand til at anvende aktivet 

på den mest fordelagtige måde. Denne er nemlig villig til, at betale den højeste pris for aktivet, som 

følge af at markedsdeltageren antages, at være den bedst egnede til, at genere økonomisk overskud 

ved brug af aktivet. 

 

Når det tilsigtes, at aktivet skal måles til dets maksimale værdi, skal man ved vurdering af, hvad der 

er den mest fordelagtige anvendelse af aktivet tage hensyn til, hvad der er fysisk muligt, lovligt samt 

økonomisk potentielt. 

 

Ved ”fysisk muligt” skal eventuelle begrænsninger ved anvendelsesmulighederne for aktivet tages i 

betragtning samt, hvilken påvirkning disse begrænsninger vil have, når en markedsdeltager skal 

vurdere hvad den mest fordelagtige anvendelse af aktivet ville være for ham. 

 

Som eksempel på en fysisk begrænsning for et stykke jord kan nævnes porøs undergrund. Hvis 

grunde i området kan måles til en bestemt værdi pr. kvadratmeter, skal der ved værdiansættelse af 

den pågældende grund, tages højde for begrænsningerne i anvendelsesmulighederne grundet porøsi-

teten (eller tages højde for mulige omkostninger til at bringe grunden i samme stand, som de øvrige 

grunde i området, der benchmarkes med). 

 

Ved ”lovligt” skal eventuelle juridiske begrænsninger for anvendelsesmulighederne af aktivet tages 

i betragtning samt, hvilken påvirkning disse begrænsninger vil have, når en markedsdeltager skal 

vurdere hvad den mest fordelagtige anvendelse af aktivet ville være for ham. 

 

Anvendes eksemplet på en grund igen, så kunne en juridisk begrænsning være, at der af lokale 

myndigheder skal opnås certifikat eller lignende, før en eventuel udvinding af undergrunden på en 

grund tillades. 

 

Ved ”økonomisk potentielt” skal, der tages højde for om aktivet ved den foreslåede brug, kan gene-

rere et for markedsdeltagerne krævet afkast. Ved vurdering af det krævede afkast af markedsdelta-

gerne, skal de omkostninger medtages, der er forbundet med at bringe aktivet i en sådan stand, at 

det vil kunne genere de nødvendige pengestrømme tages i betragtning. 
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I eksemplet med grunden kan det både være fysisk muligt og juridisk tilladt at opstille en pumpe til 

at kunne udvinde olie på grunden. Men potentialet for at opnå et tilstrækkeligt afkast, taget udvin-

dingsomkostninger og driftsrisici i betragtning, kan være så usikkert, at anvendelsesmuligheden 

ikke er en reel option. 

 

I de efterfølgende underafsnit vil fordele og ulemper blive gennemgået for den mest fordelagtige 

anvendelse af aktiver. Fordele og ulemper beskrives for de respektive problemområder, der relaterer 

sig til brug af et eksternt anvendelsesperspektiv ved anvendelse af aktiver, skildring af anvendel-

sesmulighederne i brug eller til salg og ved aktiver anvendt sammen med andre aktiver. 

 

2.3.2.1 Eksternt anvendelsesperspektiv  

Den mest fordelagtige anvendelse af aktivet skal ses ud fra markedsdeltagernes vinkel, og dermed 

et eksternt perspektiv. Dette er gældende, uanset om virksomheden har til hensigt at anvende aktivet 

til et andet formål selv.  

 

Som eksempel hvorved et aktiv anvendes anderledes end dets formål, kan være en situation, hvor en 

virksomhed har opkøbt driften i en anden virksomhed. I denne forbindelse kan der have været over-

taget rettighederne til noget egenudviklet software, som den opkøbte virksomhed selv havde an-

vendt.  

 

Softwaren kan som immaterielt aktiv eventuelt handles og værdiansættes ud fra et eksternt mar-

kedsperspektiv.  

 

Virksomheden kan dog vælge ikke at anvende softwaren, men i stedet sælge den på grund af kon-

kurrencemæssige årsager.  

 

Alternativt kan virksomheden vælge at alene delvist integrere softwaren, så dets fulde potentiale 

ikke udnyttes.  

 

Eller som fjerde alternativ at udnytte systemet internt på en måde, som markedsdeltagerne ikke har 

mulighed for grundet virksomhedsspecifikke forhold, der kan give visse synergieffekter, såsom for 

eksempel ekstraordinært kreative medarbejdere, der formår at anvende softwaren unikt.  
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Der er dermed flere alternativer, der samlet vil generere den mest fordelagtige anvendelse af et aktiv 

for en virksomhed, men det er som nævnt alene det eksterne perspektiv, der må anvendes, såfremt 

den faktiske anvendelse ikke udgør den mest fordelagtige anvendelse. 

 

Den højest tænkelige værdi, hvormed man kan måle aktivet, bliver derfor den situation, hvor man 

foretager en vurdering af den faktiske anvendelse af aktivet. Den lavest tænkelige værdi bliver 

salgsværdien58 59. Dette faktum fremgår af nedenstående figur. 

 

Salgsværdien, i sammenhæng med dagsværdi, er den pris, som virksomheden ville modtage ved 

salg af aktivet på det mest fordelagtige marked på målingsdagen. Denne definition af salgsværdien 

er efterfølgende anvendt i denne afhandling. 

 

Værdiansættelses perspektiv – Internt eller eksternt 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Anvendelsen af et eksternt perspektiv i forhold til anvendelsesmulighederne for aktivet er en ulem-

pe, som følge af de store begrænsninger det sætter i forhold til de øvrige potentielle anvendelsesmu-

ligheder. 

Virksomheden vil ved al sandsynlighed gennemgå de fra et internt perspektiv mulige udnyttelses-

muligheder, i forbindelse med den almindelige styring af virksomheden. Ud fra denne gennemgang 

vil der blive foretaget et egentligt valg, i forhold til den faktiske anvendelse. Realia i forhold til an-

                                                 
58 En matematisk logisk test vil vise, at såfremt værdien af en alternativ anvendelse af et aktiv i forhold til dets nuvæ-
rende brug er større, vil dette alligevel medføre et eksternt perspektiv skal anvendes. Desuagtet hvilke fordele og ulem-
per måling efter dette alternativ medfører. 
5959 Se afsnit 2.3.2.3 Aktiver anvendt sammen med andre aktiver for yderligere diskussion af hvornår aktiver bør måles 
til værdien i brug eller værdien ved salg. 
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vendelsen, vil derfor sandsynligvis i overvejende grad være i forhold til mulighederne ved et internt 

perspektiv. Et eksternt perspektiv vil være mere perifert, og mere relevant i en situation, hvor man 

overvejer at udskille et aktiv fra virksomheden. Den alternative vurdering af anvendelsesmulighe-

derne, vil derfor være virkelighedsfjernt i de fleste tilfælde, og i overvejende grad komme til at tjene 

til rapporteringsformålet alene i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Den manglende vir-

kelighedstro gengivelse reducerer derfor pålideligheden af regnskabsinformation. 

 

Hvad der derimod øger pålideligheden ved anvendelse af det eksterne perspektiv, er en stærk reduk-

tion af muligheden for ledelsens indflydelse på regnskabsinformationen og deraf følgende risiko for 

bias samt manglende omtanke ved skøn. Færre alternative målingsvalg samt et mere objektivt 

grundlag for vurdering af anvendelsen, understøtter neutralitet og derigennem pålideligheden af 

informationen. 

 

Sammenligneligheden af de præsenterede værdier af aktiverne vil i højere grad være til stede som 

følge af anvendelsen af et eksternt perspektiv. Dette følger af, at præmisserne for måling af værdien 

af aktiverne er mere ensartet på tværs af virksomheder i samme branche, da alle anvender samme 

fremgangsmåde, og endda eventuelt også den samme kilde, hvis samme marked skulle vise sig at 

være det potentielle valg60. 

 

De faktiske forskelle mellem virksomhederne i samme branche vil dog hermed ikke blive præsente-

ret, hvilket må siges at være uhensigtsmæssigt, da det ikke vil blive præsenteret, hvad en given 

virksomhed skønner, de kan skabe af værdi med aktivet, når et eksternt perspektiv anvendes. 

 

To virksomheder med ens balancemæssig sammensætning vil med et eksternt perspektiv blive præ-

senteret ens. Men har den ene virksomhed en intern anvendelsesmulighed, som er ukendt eller umu-

lig for den anden virksomhed, og dette skaber en konkurrencemæssig fordel, vil førstnævnte virk-

somhed reelt have en større værdi. Opfyldes øvrige målekriterier, der sikrer pålidelighed, medfører 

anvendelse af et eksternt perspektiv alene, at sammenligneligheden af regnskabsinformationen re-

duceres som følge heraf. Både den virkelighedstro gengivelse og informationsværdien i form af 

indflydelse på økonomiske beslutninger reduceres, når forskellene på virksomhederne ikke præsen-

teres. 

 

                                                 
60 Se gennemgang i afsnit 2.3.1 Mest fordelagtige marked for begrænsninger i alternativer til valg af markeder 
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Et tredje element ved sammenligneligheden er grundelementet om, at forbedrende regnskabspraksis 

går forud for ensartethed. Tages der et aktivt valg i IFRS’en omkring anvendelse af et eksternt per-

spektiv, vil dette med de allerede nævnte ulemper medføre, at man går på kompromis med forbed-

rende regnskabspraksis på bekostning af ensartethed – en ensartethed, der samlet set ikke syntes at 

tjene sammenligneligheden af regnskabsinformationen bredt set. 

 

Relevansen af informationen vil også lide under manglende gengivelse af realia, da det i dette per-

spektiv ikke vil tjene til indflydelsen på de økonomiske beslutninger, medmindre det eksterne alter-

nativ vil medføre afståelse af aktivet. 

 

Det kan endvidere postuleres som en ulempe, at forståeligheden ved regnskabsinformationen redu-

ceres ved at anvende en ekstern vinkel på anvendelsen.  

 

Da man som overordnet forudsætning ved vurdering af årsrapporten vil antage, at regnskabet er 

aflagt under hensyntagen til den information, som virksomhedens ledelse er i besiddelse af, og man 

forventeligt, som ekstern bruger af årsrapporten, må antage, at informationsgap’et mellem interne 

og eksterne stakeholders skal reduceres mest muligt.  

 

Dermed bør man kunne antage, at det er det interne perspektiv, der er det mest retvisende at præsen-

tere, og ikke mindst det mest interessante. Det interne perspektiv medtager ikke alene flere alterna-

tiver, men også mere relevante alternativer. 

 

Til trods for at man skal pålægge et eksternt syn på anvendelsen af aktivet, er det ikke påkrævet, at 

der skal foretages udtømmende gennemgang af alle mulige anvendelsesmuligheder, som aktivet 

kunne påtænkes anvendt til. Der skal alene undersøges alternative anvendelsesmuligheder, såfremt 

der er indikationer på, at nuværende anvendelse ikke er den mest fordelagtige måde. 

 

Denne begrænsning på kravet for informationssøgningen er hensigtsmæssigt formuleret, da det 

håndterer den praktiske problemstilling mht. hvornår informationssøgningen til undersøgelse af 

hvad der er den mest fordelagtige anvendelse, er tilstrækkeligt. Da det ikke forventes, at alle alter-

native anvendelsesmuligheder undersøges, indses det samtidigt, at udgangspunktet for omfanget af 

informationssøgningen skal placeres relativt lavt. Omkostninger ved undersøgelse af mindre sand-

synlige anvendelsesmuligheder (og samtidig disses markeder), vil hurtigt kunne overstige informa-

tionsværdien ved fremskaffelsen af disse data.  
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Har man samtidig taget stilling til, at informationsværdien har begrænset værdi, som følge af den 

reducerede virkelighedstro gengivelse af virkeligheden, må fuldstændigheden af informationssøg-

ningen begrænses yderligere, da dette ikke samlet bevirker reduktion af pålideligheden. 

 

I praksis vil der sandsynligvis skulle mærkbare indicier til, at man rent faktisk vil forvente, at den 

nuværende anvendelse af aktivet ikke er den mest fordelagtige. Såfremt dette ikke måtte være til-

fældet, vil ikke alene en alternativ anvendelsesmulighed komme på tale, men et faktisk skift i hen-

sigten med anvendelsen af aktivet. Hermed ændres problemstillingen til en helt anden, nemlig ikke 

alene om der skal anlægges et internt eller eksternt perspektiv, men om den faktiske anvendelse af 

aktivet, contra en alternativ anvendelse. Sagt med andre ord, så er det hensigten med anvendelse af 

aktivet, der stilles op overfor mulighederne for anvendelse af aktivet. Denne problemstilling er 

yderligere behandlet i afsnit 2.3.2.3 Aktiver anvendt sammen med andre aktiver. 

 

I foregående afsnit 2.3.1 Mest fordelagtige marked skulle anlægges et internt perspektiv, når det 

skulle identificeres, hvilket marked, der var det mest fordelagtige for virksomheden at handle et 

givent aktiv på.  

Gennemgangen i dette afsnit viser, at der skal anvendes et eksternt perspektiv ved identifikation af 

den mest fordelagtige anvendelse af aktivet.  

Den samlede effekt bliver, at såfremt der er indikationer på, at virksomheden ikke anvender et gi-

vent aktiv på den mest fordelagtige måde, skal anvendelsesmuligheden sammenlignes med det mar-

ked virksomheden lettest har adgang til, og så hvad dette marked ville handle tilsvarende aktiv til. 

Hvilke præmisser, der skal indikere, hvornår et aktiv ikke anvendes mest fordelagtigt, uddybes ikke 

i udkastet til IFRS’en. 

 

Den samlede effekt af, at der først lægges et internt og så et eksternt perspektiv, er meget pragma-

tisk. Specielt som følge af, at der skal faktiske indikationer på, at andet end den nuværende anven-

delse er mest fordelagtig. Indtræffer sådanne indikationer, skal man anvende den information, der 

umiddelbart er lettest tilgængelig til at foretage sammenligning af værdien. Dermed er den umid-

delbart præsenterede information mindst omkostningskrævende at opnå, samtidig med at det også 

letter processen for at kunne verificere en værdi, der stemmer overens med de præmisser, som kræ-

ves i forhold til regnskabsstandarden. 
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2.3.2.2 I brug eller til salg 

Når den mest fordelagtige måde en markedsdeltager kan anvende et aktiv på for, at genere økono-

misk overskud, er enten ved brug af aktivet, eller ved at sælge aktivet til en anden markedsdeltager, 

vil der kunne forekomme tre mulige situationer for valg af værdiansættelse af aktivet. 

 

Værdiansættelses situationer – I brug eller til salg

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Den første situation er, hvor salgsværdien af et aktiv overstiger de økonomiske resultater, som virk-

somheden er i stand til at generere ved anvendelse af aktivet selv. Her er der markedsdeltagere, der 

er i stand til at anvende aktivet mere fordelagtigt. I denne situation skal aktivet måles til salgsværdi-

en61. 

 

Dette giver indledningsvis anledning til at bemærke, at en indregning til salgsværdi afviger fra, 

hvad der er en virkelighedstro gengivelse af, hvad aktivet rent faktisk anvendes til.  

 

Fokus for IASB syntes at udspringe fra, hvad FASB har gjort med baggrund i SFAS 157 62, hvor 

det er den højeste værdi af brugsværdi og salgsværdi, der skal anvendes som målegrundlag.  

Fokus for FASB har i højere grad været på markedsværdi, end det har været gældende for de ud-

stedte standarder af IASB. I IASB har man været mere tilbøjelig til anvendelse af entitetsspecifikke 

data og anden information i forbindelse med beregning af kapitalværdier efter for eksempel IAS 36 

i forbindelse med diverse nedskrivningstests. Et andet eksempel er IAS 40, hvor dagsværdi, som 

alternativ kan måles efter discounted cash flow model63, hvis man vælger fair-value-model frem for 

                                                 
61 Se afsnit 2.3.2.3 Aktiver anvendt sammen med andre aktiver for yderligere diskussion af hvornår aktiver bør måles til 
værdien i brug eller værdien ved salg. 
62 SFAS 157 paragraf 13 - The highest and best use is the higher of the fair value with an in-use valuation premise and 
the fair value with an in-exchange valuation premise. 
63 IAS 40.46 anvendelse af fremtidige betalingsstrømme 
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cost-model64. En ændring af fokus hos IASB konvergerende mod hvad FASB gør, vil medføre en 

udvidet anvendelse af markedsværdier, hvilket efter formålsbeskrivelsen65 ikke var hensigten66. 

 

Anvendelse af salgsværdien for et aktiv øger pålideligheden som følge af, at det alt andet lige er 

lettere at få verificeret værdien. Ledelsens mulighed for indflydelse på regnskabsinformationen og 

deraf følgende risiko for bias. Manglende fornuftsanvendelse skæres fra, og data vil ligeledes i høje-

re grad være neutrale. 

 

Pålideligheden ved anvendelse af salgsværdien for et aktiv styrkes dog alene i det omfang, at der 

eksisterer aktive markeder for aktiverne, der skal måles til salgsværdi. Er dette ikke gældende, vil 

der til stadighed være risiko for bias og fejl ved skøn af værdierne67. 

 

Endvidere kan det påpeges som ulempe, at der ved inaktive markeder skal anvendes skøn, samt 

antagelser til forudsætningerne, der muligvis er meget virkelighedsfjerne eller er forbundet med 

store usikkerheder.  

 

Et andet perspektiv er, at det kan være forbundet med betydelige omkostninger at udrede en salgs-

værdi, såfremt der ikke er velfungerende markeder for de aktiver, der skal værdiansættes.  

 

Det kan modsat ligeledes være en billig måde at få værdiansat et aktiv, såfremt der eksisterer vel-

fungerende markeder, og data er lettilgængelige. 

 

Som omtalt i foregående afsnit 2.3.2.1 Eksternt anvendelsesperspektiv, vil der ved anvendelse af en 

salgsværdi fra et aktivt marked, være større sammenlignelighed ved de præsenterede aktiver på 

tværs af virksomheder i samme branche. 

 

Sammenligneligheden af regnskabsinformation over tid vil dog kunne udsættes for forstyrrelser ved 

anvendelse af salgsværdier som følge af markedsudsving. Der er dermed risiko for, at resultatet af 

virksomhedens drift vil svinge i takt med markedsudsvingene, hvorved de faktiske genererede re-

                                                 
64 IAS 40.30 valg mellem dagsværdi eller realiserede omkostninger 
65 Se afsnit om problemfelt for formålsbeskrivelsen for IASB’s projekt. 
66 IASB gør selv opmærksom på den anderledes fortolkning af in-use valuation de har i forhold til FASB i IASB 
Discussion Paper Part 1 paragraf 45 
67 Se mere herom i afsnit 2.3.5 Inaktive markeder 
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sultater af virksomheden sløres. Dette kunne for eksempel være tilfældet ved måling af investe-

ringsejendomme efter IAS 40.  

Den anden situation er, hvor salgsværdien er lig med brugsværdien for virksomheden. Her er virk-

somheden på lige fod med øvrige markedsdeltagere, og er selv i stand til at anvende aktivet mest 

fordelagtigt. Denne situation kunne i høj grad forestilles at forekomme i forbindelse med nykøb af 

et aktiv, hvor hensigten er umiddelbar ibrugtagen. Er aktivet ikke anskaffet med henblik på anven-

delse, men grundet for eksempel konkurrencemæssige forhold, kan købsværdien tænkes, at være 

lavere end den faktiske mest fordelagtige anvendelsesværdi. 

 

I situationen, hvor værdien af aktivet i brug af virksomheden er lig med værdien ved salg, vil man 

kunne høste fordelene ved måling af både værdien i brug og ved salg, og hvor fordelene yderligere 

eliminere nogle af de ulemper de respektive målesituationer giver anledning til. Det er endvidere 

ved denne ligevægt, at man også høster begge fordele ved at måle efter historisk kostpris kontra 

dagsværdi. 

 

I den sidste situation måles værdien af aktivet til den værdi, svarende til det virksomheden er i stand 

til at genere via økonomisk overskud ved anvendelse af aktivet, da denne værdi overstiger salgs-

værdien. 

 

En af de mest fremtrædende fordele ved anvendelse af brugsværdien, som måling er, at den i høj 

grad er en virkelighedstro gengivelse af, hvad aktivet rent faktisk bruges til. Dette understøtter påli-

deligheden af den regnskabsinformation, der præsenteres. 

 

Omvendt må pålideligheden lide under mulighed for bias fra ledelsens side, samt risiko for mang-

lende omtanke og forsigtighed ved udøvelsen af skøn. Relativt små justeringer til forventningerne 

til de fremtidige pengestrømme kan have store indvirkninger på de værdier, der præsenteres i virk-

somhedens balance. 

 

En anden væsentlig fordel er, at arten af informationen man får ved anvendelse af data, der viser 

værdien af aktivet i brug er at det understøtter forudsigeligheden af, hvad virksomhedens ledelse har 

i sinde, og hvad de tror på virksomheden vil kunne indtjene på aktivet. 
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Det er hermed også i højere grad muligt at anvende årsrapportens information til at foretage øko-

nomiske beslutninger, både internt i virksomheden, samt for en ekstern interessent, da det afspejler, 

hvad troen på fremtiden vil bringe af økonomiske overskud. 

 

2.3.2.3 Aktiver anvendt sammen med andre aktiver 

Anvendes et aktiv sammen med andre aktiver, kan det forekomme, at aktivet individuelt set, ikke 

anvendes på den mest fordelagtige måde.  

 

Værdien af aktivet anvendt på den mest fordelagtige måde vil teoretisk set kunne opdeles i to dele:  

i. I brugs værdien af aktivet, opgjort i forhold til den nuværende anvendelse af aktivet. 

ii. Merværdien af aktivet, opgjort som forskellen mellem dagsværdien af aktivet ved den mest 

fordelagtige anvendelse og i brugs værdien. 

 

Udkastet til standarden foreslår, at merværdien indregnes og måles sammen med det aktiv mervær-

dien relaterer sig til. 

 

IASB har til projektet udgivet et udkast med illustrative eksempler. Herunder er følgende eksempel 

til forklaring af ovenstående i hovedtræk gengivet ved et eksempel på opgørelse af værdien for et 

stykke jord68: 

 
En virksomhed ejer et stykke jord, som er udviklet til industriel anvendelse og huser pt. en fabrik. Som en 

industriel ejendom (den nuværende brug), er værdien af grunden og fabrikken henholdsvis TDKK 10.000 

og TDKK 6.000 

 

Der er i området fornyeligt udviklet jordarealer til beboelsesejendomme. På grundlag af denne udvikling 

og de seneste zoneopdelinger mv., indser virksomheden, at jorden som de i øjeblikket anvender til en fa-

brik, har mulighed for, at kunne udvikles til et jordareal der kan anvendes til beboelse i stedet.  

 

Den mest fordelagtige anvendelse af grunden, vil blive fastsat ved at sammenligne: 

(a) værdien af jorden, som i øjeblikket er udviklet til industriel anvendelse (i brugs værdi)  

(b) værdien af jorden som et ledigt stykke jord til beboelsesbygninger, hvor der tages hensyn til omkost-

ningerne ved nedrivning af fabrikken og andre omkostninger nødvendige for at omdanne jorden til et le-

digt stykke jord til beboelsesbygninger (salgsværdien).  

 

                                                 
68 IASB Illustrative Examples paragraf  IE5 – IE8, mindre tilpasning og egen oversættelse er udført 
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Som en beboelsesgrund er dagsværdien for jordarealet TDKK 30.000, efter fradrag af omkostninger til 

nedrivning af fabrikken, og andre omkostninger til konvertering af grunden fra industri til beboelse. 

 

I denne situation vil den mest fordelagtige anvendelse af grunden være, at udvikle beboelsesejendomme 

(salgsværdien), da denne efter at være blevet gjort salgbar, har en værdi på TDKK 30.000. 

 

Da den nuværende anvendelse af grunden (i brugs værdi) adskiller sig fra den mest fordelagtige anven-

delse af grunden, vil dagsværdien af aktivgruppen (jord og fabrik) kunne opdeles i to dele:  

(i) værdien af aktiverne, ved deres nuværende anvendelse som industriel ejendom  

(ii) merværdien, hvormed dagsværdien af aktiverne adskiller sig fra deres værdi i deres nuværende brug.  

 

Beløb i (ii) er bestemt ved at subtrahere værdien ved den nuværende anvendelse af grund og fabrikken 

(TDKK 10.000 + TDKK 6.000) fra dagsværdien af den ledige beboelsesgrund (TDKK 30.000), svarende 

til TDKK 14.000 

 

Virksomheden skal herefter måle jorden til dens i brugs værdi på TDKK 10.000 tillagt merværdien der 

vedrører muligheden ved at konvertere jorden til den mest fordelagtige anvendelse på TDKK 14.000, i alt 

TDKK 24.000. 

 

Fabrikken måles stadig til TDKK 6.000 

 

Virksomhedens grund inklusiv fabrikken måles herefter samlet til TDKK 30.000 svarende til værdien ved 

den mest fordelagtige anvendelse. 

 

Det er hensigtsmæssigt tilrettelagt, at man i stedet for at fokusere på den værdi aktiver har enkelt-

vist, i stedet tilstræber at vurdere aktiver sammen i en gruppe, såfremt de tilsammen er i stand til at 

skabe en større værdi for virksomheden. 

 

Da aktiverne præsenteres særskilt, vil der dog forekomme et praktisk problem med fordeling af den 

merværdi, der skabes ved anvendelse af aktiverne i fællesskab, hvilket er en ulempe. Jo flere akti-

ver, der vurderes samlet, jo vanskeligere bliver fordelingsproblematikken. 

 

Det er i praksis i forvejen ofte vanskeligt at foretage fordeling af en samlet anskaffelsessum ved 

anskaffelse og værdiansættelse af flere aktiver samlet. Her vil man dog gerne kunne foretage en 

vurdering af, hvad enkeltdelene bidrager med af værdi for virksomheden, og kunne vurdere enkelt-

dele ud fra deres respektive handelsværdier. Såfremt aktiverne ikke repræsenterer en værdi i forhold 

til den samlede anskaffelse og virksomhedens videre anvendelse af aktiver, vil værdiansættelsen 



55 
 

kunne sættes til DKK 0. Værdiansættelsen ved indregning sker derfor med udgangspunkt i den fak-

tiske anvendelse af aktiverne. 

 

Den metode i ovenstående eksempel, hvormed man fordeler merværdien på aktiverne medfører, at 

grunden bliver præsenteret til TDKK 24.000. Denne værdi er enkeltstående rent fiktiv, og skaber 

ikke nogen værdi som regnskabsinformation, da det er givet, at denne information hverken repræ-

senterer en alternativ anvendelsesmulighed eller salgsværdi, og dermed er forkert. 

Fordelene ved repræsentation af aktivet ved både dagsværdi metoden og cost metoden fjernes der-

med69. 

 

Værdien af fabriksbygningen præsenteres ved dens i brugs værdi, hvilket bevarer de fordele og 

ulemper, som omtalt i foregående afsnit, i den sidstnævnte situation, hvor i brugs værdien oversti-

ger salgsværdien. 

 

Ovenstående formulering for udkastet til standarden skal dog ses i sammenhæng med, at man skal 

anlægge et eksternt perspektiv på, hvad der er den mest fordelagtige anvendelse af aktivet70. Dette 

uagtet af hvad virksomhedens faktiske anvendelse af aktivet er i realiteten samt, hvilken hensigt 

virksomheden har med aktivet. 

 

Udkastet til standarden medfører derfor, at der skal foretages indregning af den omtalte merværdi, 

når aktiver måles til dagsværdi, og den nuværende anvendelse af aktivet, fra et eksternt perspektiv, 

ikke er den mest fordelagtige anvendelse af aktivet. Dette er ligeledes, hvad der fremgår af ovenstå-

ende eksempel med jordarealet. 

 

Det taler stærkt imod indregning af denne merværdi, at det ikke afspejler den virkelige anvendelse 

af aktiverne, og dermed den faktiske værdi aktivet har for virksomheden. Den præsenterede regn-

skabsinformation er derfor virkelighedsfjern og upålidelig. 

 

En af de andre præmisser ved den virkelighedstro gengivelse er, at man skal undlade indregning ved 

høj risiko for fejlgengivelse af virkeligheden. Hvis virksomhedens ledelse ikke anvender aktivet til 

dets mest fordelagtige anvendelse ud fra præmisserne gengivet i udkastet til standarden, og yderli-

gere ikke har til hensigt at gøre dette, vil der være tale om fejlgengivelse. 

                                                 
69 Se afsnit 2.2 for fordele ved dagsværdi-metoden og cost-metoden 
70 Se gennemgang i afsnit 2.3.2.1 Eksternt anvendelsesperspektiv 
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Vedtages udkastet til standarden i sin nuværende form, vil det kunne medføre den konsekvens, at 

man ender med, at opfyldelse af juridiske formalia bliver et mål i sig selv, og de økonomiske realia 

forsvinder. Dette reducerer ligeledes pålideligheden af regnskabsinformationen. 

 

Fordelen ved at bias fjernes ved anvendelse af et eksternt perspektiv, og fjernelse af ledelsens mu-

lighed for, at påvirke hvorledes regnskabsinformation skal præsenteres, således den samlede regn-

skabsinformation er mere neutralt, er tilstede, men er meget vag i denne sammenhæng. 

 

Foreligger der en situation, hvor ledelsen har en skjult hensigt om realisation af en gruppe aktiver i 

overensstemmelse med den i udkastet definerede mest fordelagtige anvendelse, men i forbindelse 

med regnskabsaflægningen tilkendegiver, at den nuværende anvendelse af aktiver efter deres vurde-

ring er den samlet set mest hensigtsmæssige, vil de være i stand til at undertrykke indregning af en 

værdistigning indtil et senere tidspunkt. Dette vil standarden kunne hindre. Situationen syntes dog 

noget søgt, og vil højst sandsynligvis ikke forekomme nævneværdigt. Et værn herimod ville være 

oplysning i årsrapporten om, hvad denne alternative værdi ville kunne opgøres til71.  

 

Skønnes informationen om, hvad den alternative anvendelse af aktivet ville medføre af værdistig-

ning at være væsentlig, ville det ligeledes være i overensstemmelse med begrebsrammens opfyldel-

se ved elementet fuldstændighed, hvorfor dette alternativt kunne noteoplyses alene, som modstykke 

til faktisk indregning.  

 

Oplysning om den mest fordelagtige anvendelse i den ene eller anden form er et positivt bidrag, 

som er en relevant information, der kan have indflydelse på økonomiske beslutninger. 

 

Hvis der rent faktisk fandtes en alternativ anvendelse af et aktiv, der var mere rentabelt for virk-

somheden, og dette ikke alene var muligt, men også samtidig hensigtsmæssigt (inden for rammerne 

af lovligt, fysisk økonomisk potentielt), ville virksomheden ved alt sandsynlighed vælge dette alter-

nativ. Hensigten med anvendelsen af aktivet ville dermed ændres, hvorfor man her ville stå i en helt 

anderledes situation, som kunne retfærdiggøre en ændret måling og klassifikation af aktivet. 

 

                                                 
71 Tilsvarende var tidligere gældende efter den danske årsregnskabslov § 90, hvor virksomheden skulle oplyse om ejen-
domsværdien for fast ejendom ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering. Ved indregning af ejendommen til 
kostpris og uden senere revurdering af værdien, kan der forekomme væsentlige forskelle mellem de faktisk og præsen-
terede værdier. Informationen kan derfor være relevant. § 90 blev ophævet ved LOV nr 516 af 17/06/2008. 
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Som eksempel, hvorved denne situation allerede er løst med den de nuværende IFRS’er, er over-

gangen af en ejendom fra at være indregnet som et almindeligt materielt anlægsaktiv efter IAS 36 til 

en i brugs værdi, som ved hensigtsskifte i stedet kan indregnes efter IFRS 5, såfremt ejendommen 

på kort sigt skal realiseres til salgsværdi. 

 

Det kunne tænkes, at virksomheden ikke anvendte et aktiv til dets mest fordelagtige anvendelse, 

såfremt dette måtte være i strid med virksomhedens vedtægter. En formålsbestemmelse kunne være, 

at en ejendom netop blev anvendt til et i vedtægterne angivet formål. 

 

Selv i denne situation ville det næppe være hensigtsmæssigt at indregne merværdien i forhold til 

den mest fordelagtige anvendelse, da det vil være imod ledelsens hensigt.  

 

Ser man på sammenligneligheden af de præsenterede oplysninger, vil en ændring i indregningsme-

toden medføre, at man ikke over tid, kan måle resultatet af ledelsens beslutninger. Samtidigt udvi-

sker det forudsigelighed af fremtidige økonomiske pengestrømme for den nuværende aktivitet. Æn-

dres den fremtidige hensigt med anvendelsen af et aktiv, skal det jo som nævnt alligevel reklassifi-

ceres og præsenteres anderledes. 

 

2.3.2.4 Fremtrædende fordele og ulemper 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at aktiver skal værdiansættes under antagelse 

af, at aktivet fra et eksternt synspunkt, anvendes på den mest fordelagtige måde. Den mest fordelag-

tige måde er enten ved, at virksomheden selv anvender aktivet, eller at virksomheden sælger akti-

vet.  Anvendes aktivet sammen med andre aktiver, og er denne anvendelse ikke er den mest fordel-

agtige, skal merværdien ved den individuelle anvendelse indregnes sammen med gruppen af akti-

ver. 

 

Der er i ovenstående underafsnit gennemgået fordele og ulemper i forhold til, hvordan man frem-

bringer det mest retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling igennem de kvalitative 

egenskaber ved regnskabsinformationen. Problemområderne behandlet er måling med brug af et 

eksternt anvendelsesperspektiv, ved måling i brug eller til salg, og måling når aktiver anvendes 

sammen med andre aktiver. 
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Her skal fremhæves de mest fremtrædende fordele og ulemper ved vurdering af hensigtsmæssighe-

den af udkastet til standarden for dagsværdimåling på problemområdet: aktiver anvendt på den mest 

fordelagtige måde.   

 

Eksternt anvendelsesperspektiv 

Det er en fremtrædende fordel, at pålideligheden af regnskabsinformationen øges ved anvendelse af 

et eksternt perspektiv. Der sker en stærk reduktion for ledelsens mulighed for indflydelse på regn-

skabsinformationen, og den heraf følgende risiko for bias samt manglende omtanke ved skøn. Færre 

alternative målingsvalg, samt et mere objektivt grundlag for vurdering af anvendelsen understøtter 

neutralitet og derigennem pålideligheden af informationen. 

 

Anvendelse af et eksternt perspektiv medfører dog den væsentlige ulempe, at de faktiske forskelle 

mellem to relativt ens virksomheder ikke blive præsenteret, da det ikke vil blive præsenteret hvad 

en given virksomhed skønner, at de kan skabe af værdi med aktivet. Det vil derfor ikke afspejle, 

hvad virksomheden forventer at indtjene, hvorfor pålideligheden reduceres, da det ikke er en virke-

lighedstro gengivelse. Samtidig reduceres relevansen, da den præsenterede information har mindre 

værdi for stakeholders økonomiske beslutninger. 

 

Salgsværdi 

Ved anvendelse af en salgsværdi (markedsværdi) vil sammenligneligheden af regnskabsinformation 

over tid, kunne udsættes for forstyrrelser som følge af markedsudsving. Der er dermed risiko for, at 

resultatet af virksomhedens drift vil svinge i takt med markedsudsvingene, hvorved de faktiske ge-

nererede resultater af virksomheden sløres.  

 

I brugsværdi 

En af de mest fremtrædende fordele ved anvendelse af brugsværdien som måling er, at den i høj 

grad er en virkelighedstro gengivelse af, hvad aktivet rent faktisk bruges til. Dette understøtter påli-

deligheden af den regnskabsinformation, der præsenteres. 

 

Omvendt må pålideligheden lide under mulighed for bias fra ledelsens side, samt risiko for mang-

lende omtanke og forsigtighed ved udøvelsen af skøn.  
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En anden væsentlig fordel er, at arten af informationen man får ved anvendelse af data, der viser 

værdien af aktivet i brug, understøtter forudsigeligheden af hvad virksomhedens ledelse har i sinde, 

og hvad de tror på virksomheden vil kunne indtjene på aktivet. 

 

Disse to fordele og tilhørende ulempe gør, at anvendelse af værdien af aktivet i brug, samlet set vil 

øge relevansen og pålideligheden af den præsenterede information. Det er derfor en fordel, at det er 

acceptabelt, at indregne værdien i brug, såfremt denne overstiger værdien ved et salg. 

 

Anvendelse sammen med andre aktiver 

Det er en fremtrædende ulempe, at der skal ske indregning af en merværdi, der optræder ud fra en 

individuel vurdering af aktiverne, når dette ikke afspejler den virkelige anvendelse af aktiverne, og 

dermed den faktiske værdi aktivet har for virksomheden. Den præsenterede regnskabsinformation er 

derfor virkelighedsfjern og upålidelig. 

 

Hvis en relevant og bedre rentabelt alternativ anvendelse for et aktiv eksisterede, ville virksomhe-

den med al sandsynlighed vælge dette alternativ. Hensigten med anvendelsen af aktivet ville der-

med ændres, hvorfor en ændring i klassifikation af aktivet ville være nødvendig med den hertil æn-

drede måling for aktivets værdi. 

 

2.3.3 Værdiansættelsesmetoder72 
2.3.3.1 Metoder 

Ved måling af dagsværdi antages det, at der sker en udveksling af aktivet mellem to uafhængige 

parter på opgørelsestidspunktet, og altså at der sker en faktisk transaktion på normale vilkår. 

 

Udkastet til standarden foreslår, at der ved måling af dagsværdi anvendes en af de tre metoder: 

i. Markedsværdimetode 

ii. Indkomstmetode 

iii. Kostmetode 

 

Standarden har ikke rangeret værdiansættelsesmetoderne efter præference. Der er dermed ingen 

metode der normativt er at foretrække frem for en anden. Valg af metode afgøres i stedet ud fra 

virksomhedens vurdering af:  

                                                 
72 Exposure draft Fair Value Measurement paragraf 38-42. 
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a) hvilken værdiansættelsesmetode der er mest hensigtsmæssig efter omstændighederne, og 

b) hvilken metode der foreligger tilstrækkelige data til måling af aktivet værdi. 

 

Det må vurderes som en fordel, at virksomheden får muligheden for selv at vurdere, hvilken metode 

som de vurderer til bedst at kunne afspejle virkeligheden, og hvilken metode, der efter deres vurde-

ring vil indeholde mindst usikkerhed under hensyn til den virkelighedstro gengivelse. 

 

Valgmuligheden åbner yderligere op for, at de økonomiske realia i højere grad vil blive frit præsen-

teret frem for et valg, der er styret af formalia. Hvis der modsætningsvist var valgt en formulering, 

der i højere grad påbød, at man skulle prioritere en metode frem for en anden, kunne dette medføre, 

at man måske ligefrem kunne ende med, at forcere data, der ultimativt ville reducere pålideligheden 

af den præsenterede information. 

 

Det taler imod, at virksomheden er overladt til, at skulle udøve skøn, og den risiko for fejlvalg dette 

giver anledning til.  

 

Endvidere er der også den risiko, at virksomheden vælger én værdiansættelsesmetode frem for en 

anden ud fra et omkostningsmæssigt perspektiv. Dette resulterer i manglende præsentation af den 

information, som er mest relevant. 

 

Skal der for eksempel ske værdiansættelse af en bygning, og virksomheden har valgmuligheden 

mellem at måle bygningen efter værdiansættelsesmetoden kostprismetode eller indkomstmetode, vil 

der være væsentlig forskel på omkostningerne forbundet med målingen. Kostprismetoden er givet 

ud fra en tidligere realiseret transaktion73, mens indkomstmetoden kræver indsamling og bearbejd-

ning af data. Er der endvidere ikke ressourcer in-house til at varetage værdiansættelsen, vil omkost-

ningerne være betragteligt større. 

 

Det kan også tænkes, at virksomheden undlader information. Ikke kun på grund af lavere omkost-

ninger, men også som et bevidst valg for, at undlade at præsentere oplysninger, så både fuldstæn-

digheden og neutraliteten påvirkes uhensigtsmæssigt. 

 

                                                 
73 Her der det antaget at der ikke er indikationer for impairment, hvorefter det alligevel er påkrævet at foretage en vær-
diansættelse til nettorealisationsværdi (IAS 36.59), hvorefter enten indkomstmetoden eller markedsværdimetoden alli-
gevel skal anvendes. 
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2.3.3.2 Input 

Metodevalget er derimod betinget af, at der foreligger tilstrækkelige data til at måle dagsværdien. 

Der skal i så højt omfang som muligt anvendes relevante observerbare input, og i så lav grad som 

muligt anvendes skøn og andre mere uhåndgribelige input. 

 

Det understøtter pålideligheden af informationen, at det tilstræbes at man skal anvende et data-

grundlag, der er i så lavt omfang som muligt, er udsat for skøn. Observerbart data minimerer risiko-

en for fejl ved udøvelsen af skøn, og kan i mindre grad blive påvirket af bias. 

 

Dette vil i mange tilfælde også medføre, at det er mindre omkostningskrævende at udarbejde, da 

menneskelige ressourcer til vurdering og bearbejdning af data reduceres. 

 

Et fjerde element, som er fordelagtigt ved anvendelse af observerbart data er, at det i sin egenskab 

kan beskrives som konstaterbart, hvilket understøtter den virkelighedstro gengivelse af informatio-

nen. 

 

Der er derimod en vis grad af skøn involveret, når det skal vurderes, om der foreligger tilstrækkeligt 

data som er observerbart, og i hvilken grad dette observerbare data skal tilpasses, før det kan anven-

des.  

 

Samtidigt kræver det en vurdering af om tilgængeligheden af data skal påvirke valget af værdian-

sættelsesmodel. Det skal også vurderes, om observerbarheden opvejer fordelene ved at anvende 

noget mindre observerbart data, men som indholdsmæssigt kan være relevant. 

 

Man kan forestille sig en situation, hvor man tidligere har anvendt input til markedsværdimetoden 

fra et givent marked, men grundet ændringer i lokal lovregulering, er der ikke længere tilgængelig-

hed til det relevante data, hvis det ikke længere er lovpligtigt at oplyse herom. Som eksempel kan 

nævnes offentliggørelse af realiserede priser på boligmarkedet oplyst som kvadratmeterpriser. Hvis 

der ikke længere er et offentligt register til oplysning heraf, skal det vurderes om en alternativ me-

tode til indsamling af data skal anvendes, eller om man bør skifte til en anden værdiansættelsesme-

tode, som eksempelvis indkomstmetoden. 
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2.3.3.3 Flere metoder samtidigt 

I nogle tilfælde vil anvendelse af en enkelt værdiansættelsesmetode være både hensigtsmæssigt og 

tilstrækkeligt. Som eksempel kan nævnes, at når værdiansættelsen af et aktiv kan ske ved hjælp af 

børsnoterede priser på et aktivt marked for et identisk aktiv, vil denne metode alene være tilstrække-

lig. 

 

I andre tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at anvende flere værdiansættelsesmetoder eller 

værdiansættelsesmodeller. Som eksempel kan nævnes værdiansættelse af et datterselskab til dags-

værdi. Her kan det både være nyttigt, at se hvad forskellige anerkendte modeller kan beregne som 

værdien på kapitalandele, men også enkelt dele og grenaktiviteter i datterselskabet kan vælges målt 

med forskellige metoder. 

 

Hvis der anvendes mere end en værdiansættelsesmetode eller værdiansættelsesmodel, skal de for-

skellige indikationer/bud på, hvad der er den korrekte dagsværdi, vurderes og vægtes ud fra, hvad 

der virker mest sandsynligt. Den værdi, der vælges, skal være den mest repræsentative for aktivets 

dagsværdi under de givne omstændigheder. 

 

Omfanget af værdiansættelsesmetoder, samt hyppigheden for revurdering af værdiansættelsesmo-

deller, vil være en afvejning af, om den valgte regnskabspraksis præsenterer regnskabsinformatio-

nen tilstrækkeligt pålideligt, og om der er plads til forbedringer. Det er en fordel, at udkastet til 

standarden lægger op til en meget fleksibel løsning. 

 

Omvendt må det overvejes, i hvilken grad fleksibiliteten ved metode og modelskift medfører redu-

ceret sammenlignelighed af regnskabsinformation over tid74. 

 

Sammensætning og anvendelse af flere forskellige metoder og modeller øger kompleksiteten, og 

forståeligheden af regnskabsinformationen kan reduceres. Opvejes kompleksiteten af et mere retvi-

sende billede, er dette dog stadig at foretrække. 

 

2.3.3.4 Ændring i metode 

Endvidere skal der med jævne mellemrum tages stilling til, om der skal justeres i forhold til den 

valgte værdiansættelsesmetode til fastsættelse af dagsværdi for et givent aktiv. 

                                                 
74 Se afsnit efterfølgende afsnit 2.3.3.4 Ændring i metode for hvad der skal præsenteres i forbindelse med skift af meto-
de/model.  
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Anvendelsen af værdiansættelsesmetoder til måling dagsværdien for et aktiv skal som udgangs-

punkt være konsekvent.  

 

En ændring i en værdiansættelsesmetodens anvendelsesmåde, eller en ændring i værdiansættelses-

metode, skal gøres, hvis dette er hensigtsmæssigt. 

 

Et eksempel på en ændring i anvendelsesmåde for en værdiansættelsesmetode, kan være ændring af 

hvorledes kostmetoden anvendes. Er en produktionsmaskine først blevet indregnet og målt til kost-

pris ved anskaffelse, vil denne nuværende være målt til en realiseret værdi. Foretages der efterføl-

gende måling ud fra hvad virksomheden ville forvente selv at kunne fremstille en lignende produk-

tionsmaskine til75, vil anvendelsesmåden for værdiansættelsesmetoden have ændret sig. 

 

Ændring i værdiansættelsesmetode er valget mellem markeds-, indkomst- eller Kost-metode. 

 

En ændring er hensigtsmæssig, hvis ændringen medfører, at måling under de givne omstændigheder 

bliver mere repræsentativt for den faktiske dagsværdi for et aktiv. 

  

Dette kunne være tilfældet, hvis for eksempel: 

i. nye markeder for det pågældende aktiv bryder frem,  

ii. ny information bliver tilgængeligt,  

iii. data som tidligere har været anvendt ikke længere er tilgængelige, eller 

iv. værdiansættelsesmodellerne forbedres  

 

Det er en fordel, at man har mulighed for at foretage et skift i værdiansættelsesmetode (eller dennes 

anvendelsesmåde), såfremt virksomheden bedre ville kunne afspejle virkeligheden i tilfælde af en 

ændring i omstændighederne for indregning af et aktiv. Ikke mindst som følge af, at data ikke læn-

gere er tilgængelige, eller måske er blevet mere arbitrære. 

 

Muligheden for ændring af metode medfører desuden reduceret risiko for, at virksomheden præsen-

terer information grundet overholdelse af formalia frem for præsentation af mere pålidelig informa-

tion. 

 

                                                 
75 Her antages at virksomheden kan foretage en pålidelig opgørelse af forventede omkostninger til konstruktion af pro-
duktionsmaskinen. 
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Et skift i metode vil dog medføre den ulempe, at sammenligningsgrundlaget over tid kan blive på-

virket alene som følge af skiftet. Ensartetheden må dog her vige, hvis ændringen af regnskabsprak-

sis giver et mere pålideligt billede af værdien af aktivet. 

 

Foretages en ændring i en værdiansættelsesmetodens anvendelsesmåde, eller en ændring i værdian-

sættelsesmetoden, skal dette behandles og præsenteres på lige fod med en ændring i regnskabsmæs-

sige skøn. Fremgangsmåden herfor skal ske i overensstemmelse med retningslinierne i IAS 8 for 

regnskabsmæssige skøn76. 

 

Muligheden for at foretage væsentlige skønsmæssige ændringer, som følge af skift af værdiansæt-

telsesmetode/anvendelsesmåde, kan medføre, at arten af informationen kan være relevant at præsen-

tere. Eksempelvis fordi, at ændringen kan påvirke forudsigeligheden af regnskabsinformationen.  

Ændring af værdiansættelsesmetode/anvendelsesmåde skal alene ske i det omfang, at det vurderes 

hensigtsmæssigt, hvilket med al sandsynlighed vil ske i de tilfælde, hvor ændringen medfører væ-

sentlige ændringer i den præsenterede regnskabsinformation. En væsentlig ændring bør præsenteres 

særskilt som følge af dens relevans.  

 

Alternativt bør ændringen i det mindste oplyses, som en ændring til de usikkerheder der er forbun-

det ved den virkelighedstro gengivelse af værdiansættelsen for et aktiv. Dette bør gælde, hvad enten 

ændringen medfører reduceret eller forøget risiko for fejlgengivelse. 

I visse tilfælde kan det måske også yderligere argumenteres for, at ændringen i skøn kan være en 

væsentlig information som følge af størrelsen. 

 

Informationen kan derfor være relevant at præsentere, hvilket samtidigt kunne forbedre sammenlig-

neligheden af regnskabsinformation over tid. 

 

Det er endvidere en ulempe, at man ikke oplyser om skift af metode, da det kan udgøre en grund-

læggende forudsætning for, hvorledes regnskabsbrugeren forstår den præsenterede information. 

Dette er ikke mindst tilfældet, hvis regnskabsbrugeren antager, at der anvendes en indregningsme-

tode, der afspejler ledelsens forventninger (indkomstmodel), og dette uden yderligere fremhævelse 

                                                 
76 IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – et ændret regnskabsmæssigt skøn skal 

indregnes i resultatopgørelsen i indeværende regnskabsperiode eller indeværende og fremtidige regnskabsperioder, hvis 

skønnet påvirker begge dele. Der er ikke yderligere præsentationskrav som ved ændring af anvendt regnskabspraksis. 
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ændres til afspejling af markedets forventninger til det givne aktiv (markedspris) 77. Ændring af 

sammenligningstal kunne ligeledes tænkes relevant, selvom det i visse tilfælde kunne tænkes prak-

tisk besværligt. 

 

2.3.3.5 Fremtrædende fordele og ulemper 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at valget af værdiansættelsesmetode skal gø-

res efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Det anvendte input skal i så høj grad som muligt være 

observerbart input, og i så lav grad som muligt udgøre skøn og andet uhåndgribeligt input. 

Anvendes flere værdiansættelsesmetoder vælges den metode, der er mest repræsentative for aktivets 

dagsværdi. Værdiansættelsesmetoden til måling af dagsværdien for et aktiv skal som udgangspunkt 

være konsekvent, men kan ændres, hvis ledelsen vurdere det hensigtsmæssigt. 

 

Det er i ovenstående underafsnit gennemgået fordele og ulemper i forhold til, hvordan man frem-

bringer det mest retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, igennem de kvalitative 

egenskaber ved regnskabsinformationen. Problemområderne behandlet er brug af metoder, input til 

måling, anvendelse af flere metoder samtidigt og effekt af ændring i metode. 

 

Metoder 

En af de væsentlige fordele er, at virksomheden får muligheden for selv at vælge den værdiansæt-

telsesmetode, som de vurdere er bedst til at afspejle aktivets værdi, og indeholder mindst usikker-

hed. Dette giver den mest virkelighedstro gengivelse, og bidrager derfor til pålideligheden af regn-

skabsinformationen. 

 

Der er dog også den fremtrædende ulempe, at der er risiko for, at virksomheden vælger værdiansæt-

telsesmetode ud fra et omkostningsmæssigt perspektiv. Dette kan derfor resultere i manglende præ-

sentation af den information, som er mest relevant. 

 

Input 

Det understøtter pålideligheden af informationen, at det tilstræbes, at der anvendes et datagrundlag, 

der er i så lavt omfang som muligt, er udsat for skøn. Observerbart data minimerer risikoen for fejl 

ved udøvelsen af skøn, og kan i mindre grad blive påvirket af bias. 

 

                                                 
77 Se afsnit 2.3.6.2 Minimumsniveau af oplysninger, hvor det alligevel er tilføjet, at oplysninger om metodeskift skal 
uddybes med begrundelse og indvirkningen på dagsværdimålingen. 
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Ændring af metode 

Ændring af anvendelsesmåden af en værdiansættelsesmetode er jf. standarden lig med en ændring i 

et regnskabsmæssigt skøn. Ændringen indregnes derfor i værdien på aktivet, og yderligere oplys-

ninger er ikke krævet.  

En ændring i anvendelsesmåden vil dog sandsynligvis alene gøres, såfremt ændringen er relevant, 

hvorfor det bør oplyses om metodeskiftet, samt begrundelse for skiftet.  

 

2.3.4 Dagsværdi hierarki 78 
2.3.4.1 Hierarki 

Det mest innovative ved udkastet til standarden består i indførslen af et dagsværdi hierarki79. 

 

Ved måling og præsentation af dagsværdi skal det input, man anvender til måling af dagsværdi ind-

deles i et hierarki. Dette har til formål at synliggøre, hvilken type input man har anvendt og der-

igennem, hvilke karakteristika disse typer af input har. 

 

Det vil på baggrund heraf i højere grad være muligt for regnskabsbruger at indse, hvilke fordele og 

ulemper, der er forbundet med den præsenterede information i relation til det de kvalitative egen-

skaber ved regnskabsinformationen. 

 

Som omtalt i afsnittet 2.2 Historisk kostpris versus dagsværdimetoden er den kvalitative egenskab 

pålidelighed ofte en udfordring ved præsentation af dagsværdi. Værdien af de fremtidige penge-

strømme, som et aktiv vil generere for virksomheden, vil være forbundet med ikke ubetydelige 

usikkerheder. Ved præsentation og synliggørelse af hvilket input man har anvendt ved måling af 

dagsværdi, vil det være nemmere for regnskabsbrugerne at bedømme pålideligheden. 

 

Usikkerheden forbundet med, at man som regnskabsbruger ikke er bekendt med egenskaberne ved 

det anvendte input, reduceres ved præsentation af inputtet i et hierarki. Føler man som regnskabs-

bruger i forvejen en vis usikkerhed ved præsentation af aktiver til dagsværdi, vil ens opfattelse og 

forståelse blive mere nuanceret i forhold til målingen af det konkrete aktiv. Oplysning om usikker-

heden ved måling af dagsværdi understøtter den virkelighedstro gengivelse af regnskabsinformatio-

nen. 

 
                                                 
78 Exposure draft Fair Value Measurement paragraf 43-54. 
79 Inspirationen kommer fra at man anvender et hierarki i SFAS 157 
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Forståeligheden af dagsværdi og den præsenterede information øges ligeledes for regnskabsbruge-

ren, da usikkerhedselementet ved dagsværdimåling bliver lettere tilgængeligt at identificere. 

 

Den overordnede sammenlignelighed af aktiver på tværs af virksomheder forbedres, da man i højere 

grad kan vurdere hvor ens et grundlag der er anvendt ved måling af dagsværdien. 

 

2.3.4.2 Niveauinddelingen 

Udkastet til standarden forslår, at dagsværdihierarkiet skal opdeles i tre levels. 

 

Som omtalt i afsnit 2.3.3.2 Input om input til værdiansættelsesmetoder, skal der i så høj grad som 

muligt anvendes relevante observerbare input, og i så lav grad som muligt anvendes skøn og andre 

mere uhåndgribelige input. Denne prioritering ønsker IASB at synliggøre.  

 

Dagsværdihierarkiet giver højeste prioritet til ukorrigerede børsnoterede priser på aktive markeder 

for identiske aktiver (level 1 input), og den laveste prioritet til uobserverbare input (level 3 input). 

 

Omfanget af subjektivitet påført det anvendte input til dagsværdimålingen fremhæves herved ud fra 

det level, som dagsværdimålingen bliver kategoriseret som.  

 

Dagsværdihierarkiet kategoriserer endvidere dagsværdimålingen af aktivet på baggrund af de input, 

som er blevet kategoriseret. Herved ses, i hvilket omfang den præsenterede dagsværdi samlet set 

opfylder kriteriet for observerbarhed. 

 

Udkastet til standarden foreslår, at placering af dagsværdimålingen i dagsværdihierarkiet skal gøres 

i den samme kategori som det laveste level af anvendt input. Dette dog forudsat, at dette input har 

en væsentlig indflydelse på dagsværdimålingen i sin helhed. 

 

Præsentation af omfanget af subjektivitet anvendt ved måling af dagsværdi bidrager positivt til vur-

deringen af pålideligheden af regnskabsinformationen, hvilket er en klar fordel. 

 

Relevansen af regnskabsinformationen øges ved præsentation af, i hvilket level inputtet befinder 

sig. Dette skal forstås i den sammenhæng, at aktualiteten af informationen i højere grad oplyses. 

Regnskabsbruger har mere indsigt i, i hvilken grad markedsdata eventuelt er blevet tilrettet i forhold 

til den tilgængelige information på tidspunktet for målingen. Er inputtet kategoriseret som level 1, 
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er det mere højaktuelt sammenlignet med input, der måtte være tilpasset med skøn i en periode mel-

lem faktisk konstatering af en markedstransaktion, og tidspunktet for målingen. 

 

Det er ledelsen af virksomheden, der skal foretage vurderingen af, hvilket level i hierarkiet det an-

vendte input skal kategoriseres som. Kategoriseringen af input giver i sig selv anledning til en vis 

usikkerhed og risiko for fejl. Ved anvendelse af flere typer af input med potentielt forskellige levels 

i dagsværdihierarkiet, vil dette derfor give yderligere risiko for bias og manglende neutralitet ved 

præsentationen, hvorfor pålideligheden af regnskabsinformationen kan reduceres. 

 

Det må dog vurderes, at den samlede risiko for bias reduceres i kraft af, at usikkerheden omkring 

hvor objektivt et grundlag, der er anvendt ved målingen af dagsværdi, bliver mere gennemsigtigt. 

 

Desuden er der risiko for manglende omtanke ved udøvelsen af skønnet af, om dagsværdien samlet 

set skal vurderes på det ene eller andet level i dagsværdihierarkiet. Risikoen består umiddelbart 

primært i, at vurderingen af om en given information er væsentlig for at den samlede kategorisering 

undervurderes. Dette resulterer dermed i et for højt level angivet for dagværdimålingen. 

 

Udkastet til standarden har ikke rangeret værdiansættelsesmetoderne efter præference for hvilken 

metode der normativt er at foretrække frem for en anden80. Tilgængeligheden af relevant input vil 

påvirke valget af, hvilken metode man anvender til måling af dagsværdi. Vurdering af hvilken me-

tode man skal anvende, skal gøres på baggrund af inputtet og det level inputtet er tildelt, således den 

samlede dagsværdimåling resulterer i det højeste level (level 1 fremfor level 2, osv.)81 

 

Har man eksempelvis anskaffet kapitalandele i et selskab der investerer i ejendomme, kan måling af 

kapitalandelene ske ved vurdering af markedsværdien af både kapitalandelene og de bagvedliggen-

de ejendomme. 

 

Måling af dagsværdien af kapitalandele ved anvendelse af kvadratmeterpriserne for de bagvedlig-

gende ejendomme, ville kunne blive kategoriseret som level 2, på baggrund af det anvendte inputs 

kategorisering som level 2. 

 

                                                 
80 Se afsnit 2.3.3.1 Metoder 
81 Se afsnit 2.3.4.3 Level 1-3 for gennemgang af kategoriseringen af input i levels. 
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Til måling af dagsværdien for kapitalandelene, kunne disse for eksempelvis alternativt måles ved 

anvendelse af børspriser (level 1). Men bliver børsprisen væsentligt justeret, grundet for eksempel-

vis:  

a) at markedet for kapitalandelene ikke har nået at afspejle ændringen i markedspriserne for de 

ejendomme der er investeret i, samt 

b) mindre pålidelige udtalelser fra ledelsen om forventet udvikling i selskabets investeringer, 

vil de nødvendige justeringer til kunne resultere i at den samlede kategorisering af dagsværdimålin-

gen bliver level 3.  

 

Det vil i denne situation være kvadratmeterpriserne på ejendommene der skulle anvendes, da disse 

resulterer i en level 2 kategorisering mod en level 3 kategorisering ved anvendelse af børspriserne. 

 

Det er en fordel for præsentationen af værdien, at der derved i mindst muligt omfang er anvendt 

subjektive skøn. Dette øger pålideligheden, som følge af øget neutralitet, og reduceret mulighed for 

fejl ved skøn. 

 

Det kan dog vurderes som en ulempe, at fokus ikke alene rettes mod den metode der efter omstæn-

dighederne i øvrigt giver den mest virkelighedstro gengivelse. Som beskrevet under valg af værdi-

ansættelsesmetode82, skal valget af metode afgøres ud fra det mest hensigtsmæssige efter omstæn-

dighederne, og for hvilken, der foreligger tilstrækkelige data til måling af dagsværdi. Dette ud-

gangspunkt fraviges her, hvorfor dette medfører en risiko for, at virksomheden vælger overholdelse 

af formalia, frem for præsentation af den værdi, der bedst afspejler de økonomiske realia. 

 

2.3.4.3 Level 1-3 

Niveauopdelingen af input i dagsværdihierarkiet er rangeret efter objektivitet. Hierarkiet starter med 

level 1 som det mest objektive input, og går herefter nedad til level 2 og  level 3, hvor level 3 inde-

holder den største grad af subjektivitet, og derfor også er det mindst objektive input. 

 

Level 1 input er ukorrigerede børsnoterede priser for identiske aktiver på aktive markeder, som 

virksomheden kan få adgang til på tidspunktet for målingen. 

 

                                                 
82 Se afsnit 2.3.3.1 Metoder 
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Selv om en virksomhed skal have adgang til markedet på tidspunktet for målingen, behøver virk-

somheden ikke at være i stand til at sælge aktivet på dette tidspunkt.  

 

Hvis der er en uopfyldt betingelse for salget af aktivet, er dette ikke en hindring for målingen. Dog 

skal virksomheden kunne få adgang til markedet, når betingelsen kan opfyldes.  

 

I et tilfælde hvor en markedsdeltager ville medtage en uopfyldt betingelse i sine overvejelser ved 

prisfastsættelse af et aktiv, skal virksomheden justere den børsnoterede pris, således at den afspejler 

effekten af den uopfyldte betingelse.  
 

Et andet eksempel kan være, at der indtræffer en begivenhed (fx offentliggørelse af kritisk informa-

tion) efter lukningen af et marked, men før tidspunktet for måling. Børsprisen skal også her justeres, 

således den nye information afspejles ved prisfastsættelsen af aktivet. 
 

Begge nævnte eksempler på justeringer er ikke Level 1 input, og hvis justeringerne er væsentlige, 

vil dagsværdimålingen blive kategoriseret på et lavere niveau i dagsværdihierarkiet. 
 

Det understøtter den virkelighedstro gengivelse, at der skal foretages justering af dagsværdimålin-

gen i forhold til de faktiske omstændigheder, og ikke alene anvendes en ukorrigeret børsnoteret pris. 
 

Det reducerer dog pålideligheden, at der kan forekomme situationer, hvorved der skal foretages 

væsentlige justeringer af prisen. Samtidigt kan det være gældende, at den uopfyldte betingelse er af 

en sådan art, at den i realiteten aldrig vil blive opfyldt.  Dette kunne være tilfældet, som i eksemplet 

omtalt i afsnit 2.3.2 Fordelagtig anvendelse af aktivet, hvis der er en begrænsning i anvendelsesmu-

ligheden af aktivet som følge af vedtægterne. 
 

Undlader ledelsen af virksomheden at medtage relevant information i forbindelse med prisfastsæt-

telsen, vil dette kunne medføre en højere rangering af dagsværdien. Niveauopdelingen giver derfor 

anledning til risiko for bias, som følge af den signalværdi anvendelsen af dagsværdihierarkiet giver 

anledning til. 
 

Et aktivt marked for aktivet, er et marked hvor transaktioner for aktivet finder sted med tilstrække-

lig hyppighed og volumen til at kunne give prisoplysninger for aktivet løbende. En børsnoteret pris 

på et aktivt marked giver den mest pålidelige dokumentation for dagsværdien, og skal anvendes til 

at måle dagsværdien når denne er tilgængelig. 
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Faktiske indtrufne transaktioner for ens aktiver giver en høj pålidelighed for dokumentationen, 

grundet den virkelighedstro gengivelse, der endvidere er neutral og upåvirket af skøn. Dokumenta-

tionen er dog ikke et selvstændigt mål i sig selv, selvom det er en praktisk fordel at have pålidelig 

dokumentation, da det alt andet lige reducere omkostningerne forbundet med verifikation. 

 

Level 2 input er input der ikke er børsnoterede priser (level 1), men som er observerbart input, en-

ten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. afledt af priser).  
 

Hvis aktivet handles efter en bestemt kontraktmæssige periode, skal inputtet være observerbart over 

hele perioden. 
 

Level 2 input omfatter følgende: 

i. børsnoterede priser for lignende aktiver (ej ens) på aktive markeder 

ii. børsnoterede priser for ens eller lignende aktiver på inaktive markeder 

iii. input (der ikke er børsnoterede priser) som er observerbare (fx renter, periodemæssigt oply-

ste afkastgrader, kreditrisiko tillæg, konkurshyppigheder) 

iv. input der hovedsagelig stammer fra eller bekræftes af observerbare markedsdata via korrela-

tion eller på anden måde underbygger prisniveau (markeds-underbygget input). 

 

Selvom udkastet til standarden giver eksempler på, hvad der er level 2 input, giver det anledning til 

et vist spillerum for individuel vurdering af, hvad der skal klassificeres som level 1 eller level 2 

input. Hvad der skelner mellem om et aktiv på den ene side er ens eller på den anden side alene 

lignende, vil ikke altid objektivt set kunne fastsættes.  

 

Disse usikkerheder ved vurdering af klassifikationen i dagsværdihierarkiet giver derfor anledning til 

reduktion af pålideligheden, da der er mulighed for fejlvurdering ved skøn.  

 

Der er ligeledes risiko for ledelsens påvirkning af klassifikationen, og dermed risiko for bias. 

 

Endvidere er der en iboende risiko for, at to virksomheder vil vurdere og klassificere inputtet for-

skelligt, hvorfor også sammenligneligheden på tværs af brancher kan påvirkes negativt. 

 

Fordele og ulemper ved udkastet til standarden i relation til måling af dagsværdi på inaktive marke-

der er gennemgået i afsnit 2.3.5 Inaktive markeder. 
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Sker der et skift i tilgængeligheden af de data, der er til rådighed, vil denne ændring muligvis med-

føre et behov for en reklassifikation af inputtet, eller forholdet til hvor væsentligt inputtet er for den 

samlede klassifikation af dagsværdimålingen. I denne situation opstår ligeledes de ulemper, som 

følger af den usikkerhed, der er ved vurderingen af klassifikationen med hensyn til involvering af 

skøn, neutralitet, og ikke mindst sammenlignelighed. 

 

Level 3 input er input der ikke er baseret på observerbare markedsdata (uobserverbart input).  
 

Uobserverbare input skal anvendes til at måle dagsværdien såfremt, at observerbare input ikke er til 

rådighed på tidspunktet for måling af aktivets dagsværdi.  
 

Herved kan man også i situationer med lav markedsaktivitet forsat anvende udgangspunktet med 

måling af dagsværdi med markedsdata. Det uobserverbare input skal afspejle de justeringer, som 

markedsdeltagerne ville foretage sig ved fastsættelse af dagsværdien for aktivet (herunder justerin-

ger som fx risikotillæg følge af øget usikkerhed ved målingen af dagsværdi med øvrigt level 3 in-

put)83.  
 

Level 3 input kan fx være indtrufne begivenheder og andet relevant information, der ikke er obser-

verbare kvantitative data.  

En location for en ejendom, der afviger i positiv eller negativ retning i forhold til en ens ejendom i 

samme område (level 3 input), kan retfærdiggøre behovet for en justering af en observerbar mar-

kedspris, som fx en m2-pris i området (level 2 input). 

 

Anvendelse af subjektive informationer har den mærkbare ulempe, at det er svært at kvantificere, 

hvorfor det kan medføre en høj risiko for fejlgengivelse af dagsværdien. Dette reducerer pålidelig-

heden af data. Er der alt for høj risiko for fejlgengivelse, taler dette for undladelse af indregningen 

af effekten. 

 

                                                 
83 Sidstnævnte risikotillæg i parentesen står ikke gengivet direkte i udkastet til standarden, men kan udledes af Basis for 
Conclusions on Exposure Draft paragraf BC 83 vedrørende værdiansættelsesteknikker. Den iboende risiko ved det 
anvendte input, samt modelrisikoen, foreslås medtaget ved værdiansættelse til dagsværdi, såfremt markedsdeltagerne 
ville overveje disse risici. 
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Yderligere vil anvendelse af uobserverbart input give mulighed for ledelsens påvirkning af, hvilke 

data der skal tillægges henholdsvis mere eller mindre betydning ved vurdering af den samlede vær-

diansættelse af aktivet. Pålidelighed gennem neutralitet kan derfor lide under denne risiko for bias. 

 

Der er ligeledes en høj iboende risiko for fejlvurderinger ved skøn. Det er i forvejen forbundet med 

usikkerheder, hvad der er et fornuftigt hensyn at tage til en given information. Hvis denne informa-

tion endvidere er uobserverbar, øges risikoen ved vurderingen markant. 

 

Omvendt kan uobserverbart input være yderst relevant information grundet sin art, hvilket kan med-

føre væsentlige justeringer til dagsværdien, i forhold til rent observerbart input. 

 

Uobserverbart input vil, alt andet lige, på sigt have indflydelse på prisniveauet på markedet. Nyop-

stået information vil derfor med tiden indfinde sig i markedsprisen, hvorigennem det her bliver ob-

serverbar information sammen med det øvrigt tilgængelige information for markedsdeltagerne. 

Medtagelsen af informationen, allerede før den har nået at finde indpas via børspriserne, gør derfor 

målingen af dagsværdien mere aktuel. 

 

Som ved skelnen mellem hvad der er level 1 og level 2 input, er der samme ulemper forbundet med 

skelnen mellem level 2 og level 3 input. Klassifikationsusikkerhederne giver derfor anledning til 

risiko for fejlvurdering ved skøn, manglende neutralitet og sammenlignelighed. 

 

Frivillige respondenter til det indledningsvise Discussion paper om måling af dagsværdi84, gav ud-

tryk for at de så en risiko for at en dagsværdimåling ville være misvisende, hvis der var anvendt 

væsentligt uobserverbart input ved målingen85. 

 

De frivillige respondenter foreslog derfor, at der burde anvendes en anden angivelse af dagsværdi-

målinger, hvis målingen indeholder væsentlige uobserverbare input. 

 

IASB mener, at deres definition på dagsværdi definerer en klar målsætning for anvendelsen af vær-

diansættelsesteknikker og input (overvej alle faktorer som markedsdeltagere ville antage, og udeluk 

alle faktorer som markedsdeltagere ville udelukke).  
 

                                                 
84 Se omtale af indledningsvise diskussion paper i indledning af afsnit 2.3 Udkast til standard om dagsværdimåling  
85 Basis for Conclusions on Exposure Draft paragraf BC90 
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IASB mener derfor, at det ville skabe uklarhed, hvis der skulle opgøres level 3 målinger ud fra et 

andet sæt af kriterier. Uklarheden ville påvirke både det nye sæt af level 3 kriterier, samt de i udka-

stet for level 2 kriterier, da grænsen mellem level 2 og level 3 input i forvejen er subjektiv. 
 

Endvidere mener IASB, at udkastet til standarden ville blive mere kompleks, som følge af tilføjel-

sen af endnu et begreb. Dette ville medføre behov for henvisninger og beskrivelser til skelnen mel-

lem begreberne, og vejledning til hvornår de forskellige måletyper skulle anvendes. 
 

I stedet for at anvende en anden betegnelse for dagsværdimålinger der indeholder væsentlige uob-

serverbare input, foreslår IASB en udvidet oplysningspligt i forhold til målinger med anvendelse af 

level 3 input86. 

 

Forståeligheden for regnskabsbrugeren øges ved at anvende en ensartet definition, når der foretages 

måling af dagsværdi. Alternative begrebsanvendelser og mindre forskelle i definitioner for egen-

skaberne ved noget, der i bund og grund forsøger at beskrive det samme, nemlig dagsværdien for 

aktivet, skaber ikke øget informationsværdi. 

 

Sammenligneligheden af regnskabsinformationen over tid, samt på tværs af virksomheder i samme 

branche, øges ligeledes som følge af ensartede definitioner for dagsværdimålinger. 

 

Øget oplysningskrav i tilfælde af anvendelse af uobserverbart information reducerer usikkerheden 

for en virkelighedstro gengivelse, hvilket er en fordel i forhold til pålideligheden af regnskabsin-

formationen. 

 

Det angives ikke i standarden om der er en grænse for, i hvilket omfang anvendelsen af uobserver-

bart input kan lægges til grund for en dagsværdimåling. Uagtet at grænsen vil være subjektiv, ses 

det som en ulempe at der ingen vejledning gives. 

 

Den nedre grænse for hvornår inputtet kan anvendes til måling af dagsværdi, vil som følge heraf 

vurderes ud fra den regnskabsmæssige begrebsrammes kriterier for medtagelse af informationen. 

Hvis den iboende risiko for fejlgengivelse af virkeligheden er så høj, at det er for upålideligt til at 

bidrage til et retvisende billede af virksomhedens regnskab, vil det fuldstændigt skulle undlades at 

                                                 
86 Basis for Conclusions on Exposure Draft paragraf BC90 
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foretage indregning.  Begrebsrammen fungerer derfor i dette tilfælde som et net, der giver vejled-

ning i mangel af detailregulering87. 

 

Uobserverbart input skal formes ved hjælp af de bedste foreliggende oplysninger efter omstændig-

hederne, hvilket eventuelt kan omfatte virksomhedens egne data.  
 

Ved udformningen af uobserverbare input kan virksomheden starte med sine egne data, som juste-

res, hvis oplysninger indikere, at: 

i. andre markedsdeltagere ville bruge andre data, eller  

ii. der er noget specielt ved virksomheden, som ikke er tilgængeligt for andre markedsdeltagere 

(fx virksomheds-specifikke synergieffekter), og virksomheden er i stand til at kvantificere 

disse justeringer. 
 

En virksomhed behøver ikke foretage omfattende indsats for at indhente oplysninger om markeds-

deltagernes antagelser. Dog skal en virksomhed ikke se bort fra oplysninger, som en markedsdelta-

ger ville anvende, hvis oplysningerne er rimeligt tilgængelige. 

 

Denne begrænsning på kravet for informationssøgningen er hensigtsmæssigt formuleret, da det 

håndterer den praktiske problemstilling til hvornår informationssøgningen til undersøgelse af, hvad 

markedsdeltagere vil gøre sig af antagelser omkring uobserverbart data. Omkostninger ved under-

søgelse af markedsdeltagernes antagelser, og disses effekt for prisfastsættelsen, vil hurtigt kunne 

overstige informationsværdien ved fremskaffelsen af denne data.  

 

Som omtalt under afsnit 2.3.2 Fordelagtig anvendelse af aktivet om det eksterne anvendelsesper-

spektiv ved måling af dagsværdi for et aktiv, vil undladelse af at anvende de virksomhedsspecifikke 

synergieffekter medføre en manglende virkelighedstro gengivelse, hvilket reducerer pålideligheden 

af regnskabsinformation.  

 

Det vurderes dog som en fordel for pålideligheden, at virksomhedens ledelses mulighed for at på-

virke informationen grundet bias reduceres, hvorfor informationen fremstår som mere neutral. 

 

                                                 
87 Den nedre grænse for anvendelse af subjektiv information ved måling af dagsværdi, vil også give sig tilkende i for-
hold til årsrapportens revisionspåtegning. Hvis revisor ved afgivelse af erklæring om det retvisende billede, ikke kan 
opnå tilstrækkeligt overbevisning, vil dette resultere i et forbehold for værdiansættelsen af aktivet. 
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Frivillige respondenter til det indledningsvise Discussion paper om måling af dagsværdi gav udtryk 

for, at en hypotetisk konstruktion af en dagsværdimåling med level 3 input, muligvis ikke vil præ-

sentere en virkelighedstro gengivelse af et økonomisk fænomen, hvorfor der kan stilles spørgsmåls-

tegn ved relevansen af den præsenterede dagsværdimåling 88.  

 

Nogle af medlemmer af IASB deler denne bekymring, men ser det som en problemstilling der rela-

terer sig til valget af målingsattributter, og derfor bør løses ved valg af målingsattributter ved de 

individuelle regnskabsstandarder. 

 

2.3.4.4 Fremtrædende fordele og ulemper 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at det input man anvender til måling af dags-

værdi inddeles i et dagsværdihierarki. Ukorrigerede børsnoterede priser gives højeste prioritet (level 

1), observerbart input som ikke er børsnoteret (level 2), og uobserverbare input (level 3 input). Pla-

ceringen af dagsværdimålingen i dagsværdihierarkiet for aktivet i sin helhed skal gøres i den samme 

kategori, som det laveste level af anvendt input. Dette dog forudsat, at level 3 inputtet har en væ-

sentlig indflydelse på dagsværdimålingen.  

Uobserverbare input skal anvendes til måling af dagsværdien såfremt, at observerbare input ikke er 

til rådighed på tidspunktet for måling af aktivets dagsværdi. 

IASB foreslår en udvidet oplysningspligt ved målinger med anvendelse af level 3 input. 

 

Det er i ovenstående underafsnit gennemgået fordele og ulemper i forhold til, hvordan man frem-

bringer det mest retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling igennem de kvalitative 

egenskaber ved regnskabsinformationen. Problemområderne behandlet er brug af hierarki, niveau-

inddeling af hierarkiet, og indholdet af Level 1-3 kategoriseringen for input. 

 

Vi fremhæver her de mest fremtrædende fordele og ulemper, der følger ved anvendelse af dagsvær-

dihierarki i udkastet. Dette adresserer problemområdet, der bryder frem ved vurderingen af, om 

udkastet til standarden om dagværdimålingen bibringer en hensigtsmæssig fremgangsmåde. 

 

Hierarki 

Usikkerheden forbundet med at man som regnskabsbruger ikke er bekendt med egenskaberne ved 

det anvendte input, reduceres ved præsentation af inputtet i et hierarki. Føler man i forvejen en vis 

                                                 
88 IASB Discussion Paper Part 2 paragraf C87 
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usikkerhed ved præsentation af aktiver til dagsværdi, vil ens opfattelse og forståelse blive mere nu-

anceret i forhold til målingen af det konkrete aktiv. Oplysning om usikkerheden ved måling af 

dagsværdi, understøtter den virkelighedstro gengivelse af regnskabsinformationen og øger pålide-

ligheden. 

 

Niveauinddelingen 

Der er risiko for manglende omtanke ved udøvelsen af skøn af, om dagsværdien samlet set skal 

vurderes på det ene eller andet level i dagsværdihierarkiet. Risikoen består umiddelbart primært i, at 

vurderingen af om en given information er væsentlig for den samlede kategorisering undervurderes. 

Dette resulterer dermed i et for højt level angivet for dagværdimålingen. 

 

Level 1-3 

Anvendelse af uobserverbart input vil give mulighed for ledelsens påvirkning af, hvilke data, der 

skal tillægges henholdsvis mere eller mindre betydning ved vurdering af den samlede værdiansæt-

telse af aktivet. Pålidelighed gennem neutralitet kan derfor lide under denne risiko for bias. 

 

Øget oplysningskrav i tilfælde af anvendelse af uobserverbart information reducerer usikkerheden 

for en virkelighedstro gengivelse, hvilken er en fordel i forhold til pålideligheden af regnskabsin-

formationen. 

 

2.3.5 Inaktive markeder89 
Hvis man befinder sig i en situation, hvorved der ikke længere eksisterer aktive markeder, hvorpå et 

givent aktiv handles, vil dette medføre, at virksomheden ikke længere kan måle sine aktiver til 

dagsværdi ud fra et input, der er lige så observerbart som tidligere.  

 

Denne øgede usikkerhed for værdiansættelsen af aktiverne medfører øget behov for anvendelse af 

uobserverbare input, hvorfor der kan opstå behov for en reklassificering af den overordnede ”level”-

nominering i dagsværdihierarkiet. 

 

Virksomheden må derfor foretage en vurdering af, om der er relevante indikationer på, at et marked 

er blevet inaktivt. Samtidig skal det vurderes, hvilken betydning de enkelte indikationer har for 

værdiansættelsen af et aktiv på det pågældende marked. 

                                                 
89 Exposure draft Fair Value Measurement Appendix B paragraf B5-B15. 
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Følgende faktorer kan nævnes som eksempler på, hvad der kan indikere, at markedet ikke er aktivt:  

i. Der har været et markant fald i salgsvolumen eller/og antallet af handler for aktivet, i for-

hold til normal markedsaktivitet 

ii. Der er få dugfriske transaktioner  

iii. Der er stor spredning, eller der sker en væsentlig forøgelse i spredningen, mellem udbuds- 

og efterspørgselsprisen for et aktiv 

 

Hvis en virksomhed konkluderer, at et marked ikke er aktivt, kan hverken faktiske transaktioner 

eller børsnoterede priser antages at udgøre repræsentativ information for dagsværdien for et aktiv. 

Der er dermed behov for yderligere undersøgelse og analyse af de transaktioner/børsnoterede priser, 

således at disse kan tilpasses, så de vil kunne måle dagsværdien mere nøjagtigt. 

 

IASB har i udkastet til vejledning om måling af dagsværdi ikke fastsat en bestemt metode eller 

fremgangsmåde for, hvorledes der skal foretages tilpasninger til transaktioner eller børsnoterede 

priser, såfremt der opstår indikationer på, at markedet ikke længere er aktivt. 

 

Uagtet at markedet er inaktivt for et givent aktiv, skal der anvendes de værdiansættelsesmetoder, 

som er beskrevet i afsnit 2.3.3.1 Metoder. 

 

En ændring i kvaliteten af input kan dog, som nævnt i afsnit 2.3.3.4 Ændring i metode, medføre, at 

der er behov for ændring i valget af værdiansættelsesmetode, eller muligvis at flere værdiansættel-

sesmodeller skal anvendes til at estimere dagsværdien. En stor spredning i resultaterne for dagsvær-

diestimaterne kan indikere, at yderligere analyse er nødvendig. 

 

Hvis det vurderes, at ændringen i aktivitetsniveauet i markedet er signifikant, kan der være behov 

for en justering af risikobedømmelsen for den fremtidige indtjening på aktivet. Det vil på baggrund 

heraf være relevant, at foretage en justering af det krævede risikotillæg for investeringen, og dermed 

det krævede afkast.  

 

Denne subjektive vurdering er relevant, uanset hvilken metode man anvender til værdiansættelsen 

af aktivet. Vurderingen skal anvendes til justering af det anvendte input.  
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Anvendes for eksempelvis en discounted-cash-flow-model, vil det ændrede afkastkrav indgå i tilba-

gediskonteringen af fremtidige betalinger. 

 

Anvendes en markedsbaseret model, vil den ændrede risikovurdering medføre, at den subjektive 

vurdering i form af uobserverbart input vil skulle anvendes til nedjustering af markedsværdien. Det-

te som følge af den nedjustering af markedsværdien, en markedsdeltager ville foretage, ud fra den 

forudsætning om, at der anlægges et eksternt perspektiv på vurderingen af hvad den mest fordelag-

tige anvendelse af aktivet er. 

 

Risikoændringen for den fremtidige indtjening på aktivet afspejles herefter ved værdiændringen i 

aktivet, hvilket er klar fordel. 

 

Ændringen af usikkerheden ved inputtet giver også anledning til en revurdering af, i hvilken grad 

det anvendte input samlet set er observerbart input. Vurderingen af inputtet medfører hermed et 

behov for en stillingtagen til hvorvidt målingen stadigt skal have det samme ”level” i dagsværdihie-

rarkiet. Den øgede risiko for fejlagtig præsentation af hvad aktivets dagsværdi er, vil derfor også 

blive præsenteret såfremt ændringen er væsentlig for inputtet. 

 

Det er en ulempe at der er et behov for at foretage en justering af informationen, da en justering af 

informationen medfører skøn fra ledelsens side. Involvering af skøn vil igen medfører risiko for 

manglende fornuft og bias. Pålideligheden af informationen reduceres hermed. 

 

Det vil i praksis være forbundet med udfordringer at foretage en justering til informationer på inak-

tive markeder. Dette skyldes at det vil være meget subjektivt, hvilken øget risikopræmie man skal 

kræve, da der netop er et reduceret sammenligningsgrundlag til at basere sin vurdering på. 

 

Det er en fordel at det i forarbejderne til standarden foreslås, at man justerer informationen fra det 

inaktive marked. En subjektiv vurdering reducerer pålideligheden, men det er til gengæld uaktuel 

information der justeres for at øge relevansen.  

 

Den fremkomne værdi efter justeringen kan muligvis bedre anvendes til vurdering af fremtidige 

økonomiske beslutninger, og hvis ikke på baggrund af værdien, så på baggrund af oplysningen om 

ændring i risici. 
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Det er en klar fordel at IASB giver vejledning til hvordan det skal vurderes, om et marked ikke 

længere er aktivt. 

 

Dog reduceres pålideligheden grundet den usikkerhed der er forbundet ved manglende information 

om hvordan de indtrufne transaktioner eventuelt afviger værdimæssigt fra den pris der kunne opnås 

på et aktivt marked. Entitetsspecifikke forhold som gør, at en virksomhed i ”utide” har solgt et ak-

tiv, og dermed har lidt et tab i forhold til hvad virksomheden kunne have modtaget på det mest for-

delagtige marked, skal identificeres, for at kunne tilbageføres. Denne information er ikke nem at 

tilkomme i praksis. 

Det er desuden en ulempe, at IASB ikke giver yderligere vejledning eller stiller krav til, hvordan 

målinger skal foretages, eller i det mindste hvad der yderligere bør præsenteres af oplysninger90. 

 

IASB har i oktober 2008 offentliggjort et notat udarbejdet af et nedsat ekspertpanel. Panelet har 

behandlet måling og præsentation af dagsværdimålinger af finansielle instrumenter på inaktive 

markeder. Notatet er en opsummering af de diskussioner, panelisterne har haft ved deres møder. 

Notatet er alene en samling af uofficielle holdninger, og repræsenterer derfor hverken deltagernes, 

eller de organisationer de arbejder for, endelige stillingtagen til emnet91. IASB fremhæver ligeledes, 

at notatet ikke er godkendt af IASB, og at det ikke medfører nye krav92. Det er dermed ikke et offi-

cielt fortolkningsbidrag til de udstedte IFRS’er. 

 

En af de primære pointer i notatet er, at præsentation af dagsværdimålinger kan forbedres ved at 

indeholde93: 

i. Detaljerede beskrivelse af aktivet og dets dagsværdi 

ii. Information omkring værdiansættelsesmetoden anvendt til måling af dagsværdi 

iii. En forklaring af det anvendte input til måling af dagsværdi 

 

Det er en ulempe for standarden om dagsværdimåling, at man ikke i højere grad anvender de anbe-

falinger, som ekspertpanelet har udarbejdet. Det kan dog måske forventes, at de vil blive medtaget 

ved udarbejdelse af vejledningerne på enkeltområder for de forskellige aktiver.  

 

                                                 
90 Krav til oplysninger om dagsværdimålinger er gennemgået i afsnit 2.3.6 Præsentation  
91 Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active, paragraf 3. 
92 Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active, paragraf 4. 
93 Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active, paragraf 112. 
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2.3.5.1 Fremtrædende fordele og ulemper 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at såfremt der er indikationer på, at et marked 

for et aktiv ikke længere er aktivt, så skal der foretages yderligere undersøgelse og analyse af trans-

aktioner/børsnoterede priser, så de kan tilpasses til at udgøre en mere repræsentativ værdi. 

Der er ikke fastsat en bestemt metode eller fremgangsmåde for, hvordan tilpasninger skal foretages. 

 

Der er ovenstående gennemgået flere fordele og ulemper ved udkastet i forhold til, hvordan man 

frembringer det mest retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling igennem de kvalitative 

egenskaber ved regnskabsinformationen. 

 

Vi fremhæver her de mest fremtrædende fordele og ulemper, der følger ved standardens angivelser 

for måling på inaktive markeder.  Dette adresserer problemområdet, der bryder frem ved vurderin-

gen af, om udkastet til standarden om dagværdimålingen bibringer en hensigtsmæssig frem-

gangsmåde. 

 

Den mest fremtrædende ulempe er, at man skal foretage korrektioner til transaktioner således, at 

transaktionerne vil blive repræsentative, hvilket i praksis vil være svært at skaffe sig information 

om. Opnåelse af pålidelige data er grundet omstændighederne meget upraktisk. 

 

Det er endvidere en ulempe, at IASB ikke giver yderligere vejledning, eller stiller krav til, hvordan 

målingerne skal foretages, eller i det mindste hvad der yderligere bør præsenteres af oplysningerne. 

 

Den mest fremtrædende fordel er, at der gives vejledning til, hvordan det skal vurderes, om et mar-

ked ikke længere er aktivt. 

 

2.3.6 Præsentation94 
2.3.6.1 Præsentation af nødvendig information 

Udkastet til standarden kommer med forslag til, hvorledes aktiver målt til dagsværdi skal præsente-

res i årsrapporten. 

 

Ved måling af aktiver til dagsværdi skal virksomheden præsentere den nødvendige information til, 

at regnskabsbruger kan vurdere de metoder og det input, som er anvendt til at foretage målingen. 

                                                 
94 Exposure draft Fair Value Measurement paragraf 56-58 + 60. 
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For dagsværdimålinger der indeholder væsentligt uobserverbart input (level 3 input), skal effekten 

på resultatopgørelsen, eller anden samlet indkomstopgørelse, præsenteres. 

 

Det er en fordel at standarden foreslår der skal specificeres hvad effekten på resultatopgørelsen er, 

såfremt der er foretaget måling til dagsværdi med væsentligt level 3 input. Herved oplyses om data, 

der umiddelbart er påvirket af øget risiko for fejlinformation, hvilket er relevant for vurdering af 

regnskabsinformationen. Pålideligheden af regnskabsinformationen øges således ved præsentation 

af usikkerheder. Usikkerheder reduceres ikke mindst som følge af, at data forbundet med øget usik-

kerhed kvantificeres og præsenteres separat. Der skabes herved klarhed om hvordan den virkelig-

hedstro gengivelse afspejles. 

 

Som eksempel kan tages, hvis virksomheden skal måle 2 porteføljer af sammenlignelige bygninger, 

og den ene portefølje kræver væsentlig tilpasning i forhold til tilgængelige observerbare data. Der 

kan måske indhentes kvadratmeterpriser som bygningerne i begge porteføljer handles til på et aktivt 

marked, men grundet specifikke subjektive forhold i lokalområdet for den ene portefølje (som ek-

sempelvis gør beliggenheden mere attraktiv), skal der foretages korrektion af kvadratmeterpriserne 

før de afspejler dagsværdien i denne portefølje.  

Herved vil de 2 porteføljer blive målt til forskellige værdier. Hvis værdireguleringen i forhold til de 

observerbare markedspriser er væsentlige og den ene portefølje dermed bliver kategoriseret som en 

level 3 dagsværdimåling, skal værdireguleringerne på denne portefølje præsenteres adskilt fra den 

anden portefølje. Herved vil det blive præsenteret hvilke værdireguleringer der i deres væsentlighed 

er observerbare for level 2 dagsværdimålingen, samt de værdireguleringer der indeholder subjektive 

skøn for level 3 dagsværdimålinger. 

 

Vurderingen af hvornår der er anvendt væsentligt level 3 input, giver dog anledning til risiko for 

bias og fejlvurdering, som omtalt i afsnit 2.3.4.3 Level 1-3 om vurdering af klassifikationen af input 

til værdiansættelsesmodeller i dagsværdihierarkiet. 

 

Det er virksomheden selv der vurderer hvad der er nødvendig information for at regnskabsbruger 

kan vurdere metoder og input anvendt til dagsværdimålingen. Vurderingen af hvad der er nødven-

dig information, afgøres ud fra: 

• Hvor detaljeret information der skal oplyses,  

• Hvor stor vægt der skal lægges på forskellige aspekter af oplysningsbehovet,  
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• Hvor meget aggregering eller specificering af regnskabsinformation der er nødvendig, og 

om brugerne har brug for yderligere oplysninger til at vurdere de præsenterede kvantitative 

oplysninger. 

Udkastet til standarden opgiver et minimumsniveau for oplysninger for hver type af aktiver. 

 

Vurderingen af hvad der er væsentlig information og i hvilket omfang informationen skal præsente-

res, giver anledning til risiko for bias og fejlvurdering. 

 

For hver kategori af aktiver, som ikke måles til dagsværdi i balancen, men hvor dagsværdien oply-

ses i note, skal virksomheden oplyse hvilket level i dagsværdihierarkiet, som dagsværdimålingen 

befinder sig i. 

 

2.3.6.2 Minimumsniveau af oplysninger 

Udkastet til standarden foreslår, at der for hver kategori af aktiver skal oplyses et minimumsniveau 

af oplysninger. Minimumsniveauet gælder indledningsvis for alle dagsværdimålinger for hver type 

af aktiver. Der er endvidere et øget minimumsniveau for dagsværdimålinger, der er kategoriseret 

som level 3 i dagsværdihierarkiet.  

 

Minimumsniveauet af oplysninger for dagsværdimålinger kræver præsenteret: 

i. Dagsværdimålingen på balancedagen.  

ii. Kategoriseringen i dagsværdihierarkiet af dagsværdimålingen kategoriseret i sin helhed (Le-

vel 1, 2 eller 3).  

iii. For aktiver indregnet på balancedagen, signifikante overførsler mellem level 1 og 2 i dags-

værdien hierarkiet og årsagerne til disse overførsler. Overførsler til hvert level skal oplyses 

og omtales særskilt fra overførsler ud af hvert level. Vurdering af hvad der er signifikant, 

skal gøres med hensyn til periodens resultat, samt aktivsum.  

iv. De metoder og input, der anvendes ved dagsværdimålingen, og de oplysninger, der bruges 

til at udarbejde inputtet. Hvis der er sket en ændring i værdiansættelsesmetoden (fx skift fra 

markedsværdimetode til indkomstmetode), skal virksomheden oplyse, ændringen i metoden, 

begrundelsen for ændringen, og ændringens indvirkning på dagsværdimålingen. 

 

Det er en fordel, at standarden oplyser om, hvad der som minimum skal oplyses i årsrapporten i 

forbindelse med præsentation af dagsværdimålinger med væsentligt uobserverbart input. Tærskel-

værdien for væsentlighed er dermed givet, hvorfor relevant information kræves præsenteret. 
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Minimumsniveauet for oplysninger i årsrapporten øger ligeledes pålideligheden af regnskabsinfor-

mationen, da det reducere risikoen for at ledelsen undlader at medtage information, som ellers ville 

vurderes nødvendigt for en fuldstændig præsentation. 

 

En af de i afsnit 2.3.3 Værdiansættelsesmetoder mest fremtrædende ulemper var, at en ændring af 

anvendt værdiansættelsesmetode eller dennes anvendelsesmåde skulle behandles på lige fod med en 

ændring i et regnskabsmæssigt skøn. Det er derfor en væsentlig fordel, at standarden som minimum 

til præsentationskravene foreslår, at virksomheden skal oplyse om ændring i metode og dennes ind-

virkning på dagsværdimålingen. Herved reduceres omfanget af ulempen ved manglende oplysning 

af relevant information til alene, at omfatte skift i anvendelsesmåden af værdiansættelsesmodeller 

mv. 

 

Det er i udkastet til standarden meget vagt formuleret, hvad der er minimumskrav. Dette giver an-

ledning til fortolkning og subjektiv vurdering. Det er derfor i høj grad overladt til virksomhedens 

ledelse, hvad de ønsker at præsentere af information. Informationskravet er derigennem sat relativt 

lavt. 

 

Fordelen ved et lavt informationskrav er at omkostninger til fremskaffelse af informationen er lave, 

samt at regnskabsbruger undgår at blive præsenteret for irrelevante informationer. 

 

Ulempen ved det lave informationskrav er at der er risiko for information undlades på bekostning af 

både relevans og pålidelighed. Informationen kan i sig selv have indflydelse på beslutninger, eller 

kan medføre reduceret usikkerhed omkring regnskabsinformationen, hvorfor regnskabsbruger bedre 

kan vurdere den virkelighedstro gengivelse af aktivets værdi. 

 

For dagsværdimålinger, der er kategoriseret som level 3 i dagsværdihierarkiet, kræves yderligere: 

 

i. En afstemning fra primo til ultimo, hvor hver af følgende ændringer særskilt fremgår: 

o Samlede gevinster/tab for perioden indregnet i resultatopgørelsen, og en beskrivelse 

af hvor de præsenteres. 

a. Heraf størrelsen af de samlede gevinster/tab medtaget i resultatopgørelsen, 

der vedrører aktiver indregnet på balancedagen, og en beskrivelse af hvor de 

bliver præsenteret i resultatopgørelsen (eller anden samlet indkomstopgørel-

se) 
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o Samlede gevinster/tab for perioden indregnet i anden samlet indkomstopgørelse (Fx 

totalindkomstopgørelse). 

o Køb, salg, udstedelser og indfrielser (hver af disse typer af ændringer oplyses sepa-

rat) 

o Overførsler til eller fra Level 3 (Fx overførsler begrundet i ændringer i observerbar-

heden af markedsdata) og begrundelse for overførslerne. For signifikante overførsler 

skal overførsler til level 3 oplyses, og omtales særskilt fra overførsler ud af level 3. 

Vurdering af hvad der er signifikant, skal gøres med hensyn til periodens resultat, 

samt aktivsum. 

ii. Hvis ændring af en eller flere af inputtene (til et forventeligt alternativ) ville medføre en væ-

sentlig ændring af dagsværdi, skal virksomheden oplyse dette, og oplyse om effekten af dis-

se ændringer. Virksomheden skal desuden oplyse, hvordan ændringerne beregnes. Vurde-

ring af hvad der er signifikant, skal gøres med hensyn til periodens resultat, samt aktivsum. 

 

Det er en fordel, at det i relativ høj grad synliggøres, hvilken effekt level 3 dagsværdimålingerne har 

på de rapporterede regnskabstal, således det er nemmere at foretage en vurdering af disses effekt 

alene. 

 

Endvidere muliggøres det, at udskille og eventuelt tilbageføre disse målinger, såfremt man som 

regnskabsbruger skønner, at de indeholder for upålideligt data til, at man selv ønsker at medtage 

disse ved vurdering af virksomhedens finansielle stilling. 

 

Specielt kravet til oplysning om en følsomhedsanalyse på level 3 input, som med rimelig sandsyn-

lighed vil kunne måles til andre dagsværdimålinger, giver regnskabsbrugen en forbedret indsigt i 

pålideligheden af regnskabsinformationen. 

 

Det er dog en ulempe, at informationerne alene skal oplyses for level 3 dagsværdimålinger, og at 

ledelsen af virksomheden i høj grad er overladt til vurdering af hvilken information der er relevant 

at præsentere. Oplysningerne kunne meget vel tænkes, at være relevant ved dagsværdimålinger i 

level 2 i dagsværdihierarkiet også.  

 

2.3.6.3 Præsentation af markedsudsving 

I afsnit 2.3.2 Fordelagtig anvendelse af aktivet omtales under præsentation af aktiver I brug eller til 

salg, at  
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• sammenligneligheden på tværs af perioder, og  

• resultatet af virksomhedens drift  

vil sløres såfremt markedsudsving indregnes. 

 

Udkastet til standarden foreslår at virksomheden skal præsentere de i resultatopgørelsen indregnede 

gevinster eller tab, for de aktiver som virksomheden er i besiddelse af på tidspunktet for målingen.  

Herved præsenteres de urealiserede gevinster og tab, således at informationen er tilgængelig til at 

regnskabsbruger kan identificere påvirkningen på virksomhedens driftsresultat, som følge af midler-

tidige markedsudsving.  

 

Den øgede præsentation af oplysninger om urealiserede gevinster forbedrer sammenligneligheden 

på tværs af perioder.  

 

Hvis man som regnskabsbruger for eksempel har behov for at estimere resultater som følge af sel-

skabets primære driftsaktiviteter, og ligeledes gerne vil benchmarke i forhold til tidligere perioder, 

vil oplysning om urealiserede gevinster på produktionsejendom som planlægges at holdes til den er 

udtjent grundet markedsudsving, være irrelevant information. Det vil alene være de resultater som i 

relaterer sig til virksomhedens primære drift der skal anvendes. Her vil særskilt præsentation af 

markedsudsvingene medføre, at denne regnskabsbruger kan udlede den information som regn-

skabsbrugeren har behov for. 

 

En anden fordel er at forudsigeligheden af virksomhedens handlinger understøttes, samt hjælper til 

at bekræfte/afkræfte tidligere forudsigelser af regnskabsbruger, såfremt det kan udledes hvilket re-

sultat der alene er som følge af ledelsens initiativer, og som ikke alene skyldes ændringer på marke-

derne for aktiverne der måles til dagsværdi. Relevansen af informationen øges dermed samlet set.  

 

IASB er enige i denne fordel. Ændringer til dagsværdi efter første indregning præsenterer ændrin-

gerne i de økonomiske omstændigheder. Dette gøres uden hensyn til, om virksomheden har gen-

nemført nogen faktiske transaktioner. Præsentation af totale gevinster og tab vil derfor bidrage med 

yderligere informationsværdi omkring ændringer i ejerne af virksomhedens formue, som følge af 

ændringer i de økonomiske omstændigheder. Regnskabsbrugere vil derfor kunne vurdere effekten 

af dagsværdimålinger på resultatet af for perioden95. 

                                                 
95 IASB Discussion Paper Part 2 paragraf C100 
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IASB konkluderer, at information omkring urealiserede gevinster og tab inkluderet i fortjenester 

medvirker til, at regnskabsbrugere bedre kan vurdere kvaliteten af den rapporterede indtjening96. 

 

Frivillige respondenter til det indledningsvise Discussion paper om måling af dagsværdi gav udtryk 

for, at præsentation af urealiserede gevinster/tab ikke ville bidrage med tilstrækkelig værdi i forhold 

til omkostningerne, og i visse tilfælde ville kunne være direkte misvisende. Grundlaget var at bruge-

re af regnskabsinformationen kunne konkludere, at urealiserede gevinster er af en lavere kvalitet, 

end hvad der er gældende for realiserede gevinster. Endvidere var begrundelsen, at ikke alle virk-

somheder på nuværende tidspunkt opsamler og registrerer denne information97. 

 

Både IASB og frivillige respondenter var enige om, at præsentation af totale gevinster og tab ville 

medbringe den nødvendige kontekst for præsentation af ændringerne i de urealiserede gevinster og 

tab indregnet i åres resultat for virksomheden98. 

 

2.3.6.4 Præsentation af aktiver anvendt sammen med andre aktiver 

Hvis et aktiv, der anvendes sammen med andre aktiver, og den mest fordelagtige anvendelse af ak-

tivet afviger fra dets nuværende anvendelse, foreslår udkastet til standarden, at en virksomhed for 

hver type af aktiver skal oplyse: 

i. Værdien af aktiverne ved deres nuværende anvendelse (dvs. i brugs værdien, såfremt den 

nuværende anvendelse var den mest fordelagtige). 

ii. Merværdien af aktiverne, opgjort som forskellen mellem dagsværdien ved den mest fordel-

agtige anvendelse, og i brugs værdien.  

Årsagen er at aktiverne anvendes på en måde der adskiller sig fra deres mest fordelagtige anvendel-

se. 

 

Som omtalt i afsnit 2.3.2.3 Aktiver anvendt sammen med andre aktiver, er det en fordel, at udkastet 

til standarden foreslår, at man oplyser en mulig merværdi ved anvendelse af et aktiv på en alternativ 

måde. Dette kan være en relevant information, der kan have betydning for regnskabsbrugernes øko-

nomiske beslutninger. 

 

                                                 
96 IASB Discussion Paper Part 2 paragraf C97 
97 IASB Discussion Paper Part 2 paragraf C97 
98 IASB Discussion Paper Part 2 paragraf C100 
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Den ene af de mest fremtrædende ulemper ved indregning af merværdien i forhold til en alternativ 

anvendelse var, at såfremt en relevant og bedre rentabel alternativ anvendelse for et aktiv eksistere-

de, ville virksomheden med al sandsynlighed vælge dette alternativ. Hensigten med anvendelsen af 

aktivet ville dermed ændres, hvorfor en ændring i klassifikation af aktivet ville være nødvendigt 

med den hertil ændrede måling for aktivets værdi. Ulempen vil blive reduceret ved, at årsagen til at 

den nuværende anvendelse adskiller sig fra den alternative anvendelse med merværdien kræves 

oplyst.  

 

Den anden mest fremtrædende ulempe var, at der skal ske indregning af en merværdi, der optræder 

ud fra en individuel vurdering af aktiverne, når dette ikke afspejler den virkelige anvendelse af akti-

verne, og dermed den faktiske værdi aktivet har for virksomheden. Den præsenterede regnskabsin-

formation er derfor virkelighedsfjern og upålidelig. Denne ulempe vil i et vist omfang ligeledes 

blive neutraliseret ved, at det kræves oplyst, hvad den faktiske i brugsværdi er, og i hvilket omfang 

der er indregnet en merværdi. Regnskabsbrugere kan da tilbageføre denne merværdi ved vurdering 

af virksomhedens finansielle stilling ud fra dens reelle hensigt med aktiverne, samt resultat af fak-

tisk drift.  

 

Om man i stedet for indregning af merværdien alene præsenterede denne, ville give samme mulig-

heder, om end det samlet set kan vurderes til at være en mere relevant fremgangsmåde. Det ene 

alternativ frem for det andet vil kunne argumenteres, at være mere eller mindre relevant for forskel-

lige grupperinger af stakeholders, samt i forhold til, i hvilket omfang den mest fordelagtige anven-

delse (andet end i brugsværdien) er et aktuelt alternativ. 

 

Ved indregning af merværdien af aktiverne vil præsentationen af værdien af det aktiv, hvorved 

merværdien knytter sig, blive præsenteret med en fiktiv værdi. Den fiktive værdi ligger et sted imel-

lem værdien ved dens nuværende brug, og salgsværdien sammenlagt med den aktivgruppe den må-

les til99. Den fiktive værdi oplyser i sig selv ingenting, hvorfor det ikke understøtter forståeligheden 

af regnskabsinformationen. 

 

Ved bevarelse af præsentationen af i brugs værdien er sammenligningsgrundlaget på tværs af perio-

der ligeledes stadig intakt, hvilket er en fordel. 

                                                 
99 Se eksemplet med måling af en grund som industriel ejendom, TDKK 10.000 contra beboelsesejendom TDKK 
24.000 (markedsværdi TDKK 30.000 – nuværende anvendelse grund 10.000 – fabrik på grund 6.000 = 24.000) i afsnit 
2.3.2.3 Aktiver anvendt sammen med andre aktiver. 
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2.3.6.5 Fremtrædende fordele og ulemper 

Udkastet til standarden om dagsværdimåling foreslår, at virksomheden skal præsentere den infor-

mation, der er nødvendig for at regnskabsbrugeren kan vurdere de metoder og det input, som er 

anvendt til at foretage dagsværdimåling. Standarden foreslår endvidere et minimumsniveau for, 

hvad der er nødvendig information til vurdering af dagsværdimålingerne. For de dagsværdimålinger 

der kategoriseres som level 3 i dagsværdihierarkiet er der øget oplysningspligt, samt krav om speci-

fikation af disses størrelser og placering i regnskabet. 

 

Det er i ovenstående underafsnit gennemgået fordele og ulemper ved præsentation af information 

om dagsværdimåling i lyset af de kvalitative egenskaber ved regnskabsinformationen. Problemom-

råderne behandlet er: 

•  præsentation af nødvendig information til vurdering af dagsværdimålinger,  

• krav til minimumsniveau af oplysninger for dagsværdimålinger, 

• præsentation af markedsudsving og, 

• præsentation ved indregning af aktiver anvendt sammen med andre aktiver.  

 

Vi fremhæver her de mest fremtrædende fordele og ulemper, der følger ved anvendelse af kravene i 

udkastet til præsentation af dagsværdimålinger. Dette adresserer problemområdet, der bryder frem 

ved vurderingen af om udkastet til standarden om dagværdimålingen bibringer en hensigtsmæssig 

fremgangsmåde. 

 

Præsentation af nødvendig information 

Pålideligheden af regnskabsinformationen øges ved præsentation af usikkerheder. Usikkerheder 

reduceres som følge af, at data forbundet med usikkerhed kvantificeres og præsenteres separat. Der 

skabes herved klarhed om hvordan den virkelighedstro gengivelse afspejles. 

 

Minimumsniveau af oplysninger 

En af de i afsnit 2.3.3 Værdiansættelsesmetoder mest fremtrædende ulemper var at standarden fore-

slår at en ændring af værdiansættelsesmetode, eller dennes anvendelsesmåde, skal behandles på lige 

fod med en ændring i et regnskabsmæssigt skøn100. Det er derfor en væsentlig fordel, at standarden 

foreslår, at det som minimum kræves præsenteret, at virksomheden oplyser om ændring i metode og 

                                                 
100 Ændring af anvendelsesmåden af en værdiansættelsesmetode medfører at ændringen indregnes i værdien på aktivet, 
og yderligere oplysninger er ikke krævet. En ændring i anvendelsesmåden vil dog sandsynligvis alene gøres, såfremt 
ændringen er relevant, hvorfor det bør oplyses om metodeskiftet, samt begrundelse for skiftet. 
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dennes indvirkning på dagsværdimålingen. Herved reduceres omfanget af ulempen ved manglende 

oplysning af relevant information, til alene, at omfatte skift i anvendelsesmåden af værdiansættel-

sesmodeller mv.. 

 

Endvidere muliggør kvantitativ præsentation af reguleringen, at man kan udskille og eventuelt til-

bageføre disse målinger, såfremt man som regnskabsbruger skønner, at de indeholder for upålideli-

ge data til, at man selv ønsker at medtage disse ved vurdering af virksomhedens finansielle stilling. 

 

Præsentation af markedsudsving 

Forslag om krav til særskilt præsentation af urealiserede gevinster forbedrer sammenligneligheden 

på tværs af perioder, og medvirker til at regnskabsbrugere bedre kan vurdere kvaliteten af den rap-

porterede indtjening. 

 

Aktiver anvendt sammen med andre aktiver 

Endvidere var en af de mest fremtrædende ulemper ved indregning af merværdien i forhold til en 

alternativ anvendelse, at såfremt en relevant og bedre rentabel alternativ anvendelse for et aktiv 

eksisterede, ville virksomheden med al sandsynlighed vælge dette alternativ. Hensigten med anven-

delsen af aktivet ville dermed ændres, hvorfor en ændring i klassifikation af aktivet ville være nød-

vendigt med den hertil ændrede måling for aktivets værdi. Ulempen vil blive reduceret ved, at det 

kræves oplyst hvad årsagen er til, at den nuværende anvendelse adskiller sig fra den anvendelse der 

efter standardens formulering vurderes at være den mest fordelagtige anvendelse. Regnskabsbruger 

kan da tilbageføre denne merværdi ved vurdering af virksomhedens finansielle stilling ud fra dens 

reelle hensigt med aktiverne, samt resultat af faktisk drift.  

 

2.3.7 Delkonklusion vedrørende spørgsmål b) 
Formålet med afsnit 2.3 var at besvare spørgsmål b) Hvad indeholder udkastet til standarden om 

dagsværdimåling, og hvilke fordele og ulemper har udkastet i forhold til de kvalitative egenskaber 

for regnskabsinformationen? 

 

Med baggrund i afsnit 2.3 kan det udledes, at udkastet til standarden om dagsværdimåling i høj grad 

indeholder et fokus på, hvorledes pålideligheden af dagsværdimålinger kan forbedres. IASB har for 

mål at øge pålideligheden igennem primært to fokusområder; observerbarhed og præsentation.  
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Observerbarheden af dagsværdimålinger har høj prioritet blandt de mulige tiltag for at øge pålide-

ligheden. Observerbarhed understøtter neutralitet, og qua sin egenskab af konstaterbarhed, vil det 

ligeledes understøtte en virkelighedstro gengivelse af en realiserbar værdi. 

 

Præsentation af oplysninger omkring dagsværdimålinger er et andet kerneområde. Øget information 

skal ligeledes øge pålideligheden af dagsværdimålingerne. Præsentation af oplysninger skal reduce-

re den opfattede usikkerhed ved dagsværdimålinger. Usikkerheden reduceres ved at give regn-

skabsbruger bedre indsigt til, at vurdere hvor fornuftige valg der er taget ved målingen af dagsvær-

dien, og et bedre grundlag for, at vurdere den virkelighedstro gengivelse. 

 

Som gennemgribende element har IASB(i overensstemmelse med formålsbeskrivelsen for deres 

projekt med dagsværdimåling101) fokus på konvergens mellem IFRS og US GAAP. Dette medfører 

dog den ulempe, at der til tider gås på kompromis med IASB’s begrebsrammes elementer. FASB 

begrebsramme har fokus på amerikanske forhold, og deres stakeholdergruppers respektive vægt-

ning. Standardsætning udspringer ofte af specifikke forhold, hvor skøn og vurderinger ønskes mi-

nimeret102. Observerbarhed får derfor gerne forrang, ved etablering af hvad der opfattes som pålide-

ligt. Forskelle imellem amerikanske og europæiske stakeholderinteresser kan muligvis have en væ-

sentlig betydning for valg af hvordan dagsværdimålinger bør måles. Forskellene mellem de regn-

skabsmæssige begrebsrammer, og disses effekt ved beslutning om hvorledes dagsværdimålinger bør 

præsenteres for at varetage regnskabsbrugers informationsbehov, er et andet interessant problem-

område, der dog falder uden for denne afhandlings problemfelt. Hvad der derimod i udkastet til 

måling af dagsværdi er af fordele og ulemper i forhold til IASB’s regnskabsmæssige begrebsram-

me, fremgår af nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Se omtale i problemfeltet til opgaven 
102 Finansiel rapportering, Jens Ole Elling 2008, side 77 
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Kvalitative egenskaber ved udkastet  

  Fordele  Ulemper 

P
Å
LID

ELIG
H
ED
 

Aktiver skal værdiansættes på det mest fordelagtige 

marked. Pålideligheden øges her ved, at man anlægger 

objektivitet. 

Anvendelse af virksomhedens primære marked, 

ville dog være mere virkelighedstro. 

En ekstern synsvinkel anvendes ved vurdering af den mest 

fordelagtige anvendelse af aktivet. Pålideligheden øges 

ved objektivitet.  

 

Hvis den faktiske anvendelse afviger herfra, oplyses med 

årsagsforklaring til den alternative anvendelse, samt 

præsentation af begge værdier. 

En ekstern synsvinkel er ikke nødvendigvis 

virkelighedstro, da virksomheden kan have andre 

forventninger til værdien af aktivet. 

Valget af værdiansættelsesmetode skal gøres efter hvad 

der er mest hensigtsmæssigt. Det anvendte input skal i så 

høj grad som muligt være observerbart input, og i så lav 

grad som muligt udgøre skøn og andet uhåndgribeligt 

input. Det øger den virkelighedstro gengivelse, at 

virksomheden selv vælger den værdiansættelsesmodel de 

vurderer som den repræsentative. Anvendelse af 

observerbare data, øger ligeledes pålideligheden af 

dagsværdimålingen. 

 

 

Det anvendte input til måling af dagsværdi skal inddeles i 

et dagsværdihierarki. Ukorrigerede børsnoterede priser 

gives højeste prioritet (level 1), observerbart input som 

ikke er børsnoteret (level 2), og uobserverbare input (level 

3 input). Dagværdimålingen vurderes herefter i sin helhed, 

om den skal kategoriseres som en level 1, 2 eller 3 

dagsværdimåling. IASB foreslår en udvidet 

oplysningspligt, ved målinger med anvendelse af level 3 

input. Præsentation af usikkerheder ved, at kvantificere og 

præcisere den del af dagsværdimålingerne der er forbundet 

med størst usikkerhed. Opdeling og kategorisering af 

inputtet i forhold til observerbarhed, giver 

regnskabsbruger bedre indsigt, og dermed reduceret 

usikkerhed. 

 

 

 

Der kan være væsentlige skøn involveret ved 

kategorisering af dagsværdimålingen, hvilket 

reducere pålideligheden. 
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 Såfremt der er indikationer på, at et marked for et 

aktiv er inaktivt, så skal der foretages yderligere 

undersøgelse og analyse af 

transaktioner/børsnoterede priser, med henblik på, 

at tilpasse til mere repræsentative værdier. Det er 

dog i praksis svært, at opnå data til at foretage 

korrektioner. IASB bør give yderligere vejledning 

til hvordan målinger af dagsværdi på inaktive 

markeder skal gøres, og kræve et minimumsniveau 

af oplysninger til hvordan transaktionerne fra det 

inaktive marked er tilpasset. 

Anvendes aktivet sammen med andre aktiver, og denne 

anvendelse ikke er den mest fordelagtige fra et eksternt 

perspektiv, skal merværdien ved den individuelle 

anvendelse, indregnes sammen med gruppen af aktiver. 

Målingen af aktivets værdi vil her være objektivt 

konstaterbart. 

Er den nuværende anvendelse af aktivet ikke den 

mest fordelagtige, vil en ændring med hensigten af 

aktivet skulle medføre en reklassifikation frem for 

indregning af merværdien sammen med den 

aktivgruppe virksomheden nuværende står 

præsenteret sammen med. Dette ville gengive en 

mere virkelighedstro regnskabsinformation. 

R
ELEV

A
N
S 

 Indregning af merværdien vil ikke afspejle 

virkeligheden bag regnskabsinformation, hvorfor 

både relevans og pålidelighed reduceres. 

Hvis man med et eksternt anvendelsesperspektiv vurderer, 

at værdien af aktivet ved dets nuværende anvendelse er det 

mest fordelagtige, er det tilladt at indregne denne værdi, 

selvom den overstiger en observerbar markedsværdi. Dette 

øger både relevansen og pålideligheden af 

regnskabsinformationen, da det er en virkelighedstro 

gengivelse, og understøtter forudsigeligheden af 

virksomhedens forventninger. 
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En ændring i værdiansættelsesmetode eller dennes 

anvendelsesmåde skal behandles som ændring i 

regnskabsmæssige skøn. En ændring i metode eller 

anvendelsesmåde vil sandsynligvis alene gøres såfremt 

metodeskiftet medfører en væsentlig ændring. Det foreslås 

at der oplyses ved skift i den overordnede 

værdiansættelsesmetode, årsagen til skiftet, samt den 

beløbsmæssige effekt. Den øgede præsentation er relevant 

information, og øger desuden pålideligheden af 

regnskabsinformationen totalt set, da regnskabsbruger i 

større grad er i stand til at anvende sin egen vurdering af 

den præsenterede information. 

Der kræves ikke oplysninger præsenteret såfremt 

der ændres anvendelsesmåde af en 

værdiansættelsesmetode. Skift heri vil kun ske hvis 

det er væsentligt, hvorfor det er relevant 

information at oplyse. 

Som ved ændring af værdiansættelsesmetode, bør 

skift i anvendelsesmåde, årsagen til skiftet, samt 

den beløbsmæssige effekt oplyses. 

SA
M
M
EN
LIG

N
ELIG

H
ED
 

 

Måling til markedsværdier ved et eksterne 

anvendelsesperspektiv, vil reducere sammenligneligheden 

og prognoseværdi af den præsenterede information over 

tid pga. markedsudsving der slører resultatet af 

primærdriften. Forslag om særskilt præsentation af 

urealiserede gevinster og tab for perioden, vil afhjælpe 

denne ulempe. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Forøgelse af information omkring usikkerheder vil øge pålideligheden af regnskabsinformation. 

Pålideligheden forbedres ved, at IASB skruer på alle mulige knapper for at øge observerbarheden. 

Det har dog den konsekvens, at det ikke altid medfører den mest relevante information, og samtidig 

på bekostning af pålideligheden via de øvrige kvalitative egenskaber, specielt den virkelighedstro 

gengivelse. Sidstnævnte egenskab forsøges dog bevaret igennem øget præsentation, således flere 

alternativer oplyses. 
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3. Empirisk undersøgelse 
 

Dette afsnit handler om afhandlingens empiriske undersøgelse. Der vil først blive fremhævet de 

overvejelser der ligger til grund for interviewene, efterfølgende bliver spørgsmålene og dertil svare-

ne fremlagt.  

 

3.1 INTERVIEWS 
Følgende afsnit indeholder afhandlingens empiriske undersøgelse, som har til formål at eksaminere 

eksperternes holdning til Fair Value Measurment projektet. Afsnittet vil først starte med baggrun-

den for interviewene og de indledende overvejelser, derefter vil spørgsmålene og respondenternes 

holdninger blive præsenteret.  

 

3.1.1 Overvejelser omkring designet af interviewet 
Interviewguiden bygger på kvalitative forskningsinterview103 og  en eksplorativ104 tilgang. Rammen 

for interviewet er sat ved, at vi har tilknyttet spørgsmål til de forslag, som vi har valgt at behandle 

fra FVM projektet, jf. afgrænsningen.  

 

Interviewet startede med, at vi læste et kort resume op af de emner, vi har valgt at stille spørgsmål 

til. Dette skyldes respondenternes begrænsede viden omkring den nye standard. Spørgsmålene star-

tede med, at vi spurgte indtil deres generelle holdning til forslaget, derefter spurgte vi mere specifikt 

til emnet, således at vi havde mere dybde i interviewene. Interviewet afsluttede med, at vi spurgte 

ind til deres præferencer omkring dagsværdi og historisk kostpris og hvilke forslag, de eventuelt 

havde til løsningen af problemet.  

 

Selve interviewteknikken stillede visse håndværksmæssige krav105. Disse krav har været lidt svære 

for os at opfylde, da vi begge er revisorer og ikke arbejder med interviews til dagligt. Vi har dog 

udviklet os med tiden ved at dele opgaverne således, at en af os læste resuméet op og stillede 

spørgsmålene og den anden førte samtalen, således at der var en form for dialog.  

 

                                                 
103 Kvalitative forskningsinterview er interview metode som bliver brugt til at indhente beskrivelser af en persons 
livsverden med henblik på kvalitative tolkning af meningen i de beskrevne fænomener. Validity in the qualitative re-
search interview, Methods, 1, No. 2.3.   
104 Et nyt fænomen eller en ny sammenhæng belyses med en opdagende (eksplorativ) undersøgelsesmetode.  
105 En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Steiner Kvale, 2002, 1. udgave. 
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Interviewene blev afsluttet med, at vi spurgte mere ind til de generelle præferencer hos de enkelte. 

Dette er valgt for at sikre en åbenhed og spontanitet, således at respondenten har haft muligheden 

for at frembringe de nuancer, der har været nødvendige for ham, og for at høre om respondenterne 

har andre erfaringer eller kan se andre problemstillinger end os.  

 

Metoden, vi har anvendt, er datareducerende i selve opgaven, da vi mener, at der ville opstå et in-

formations overflow, hvis interviewet blev gengivet. Vi har anvendt diktafon til interviewene, såle-

des at vi altid kan gå tilbage til interviewene i tilfælde af, at der opstår tvivl.  

 

De interviewet respondenter er revisorer og har en holdning til problemstillingen, men de fokuserer 

ofte på emnet ud fra et revisorsynspunkt, hvorfor deres holdninger angiveligt vil være præget heraf.  

Vedrørende deres præferencer omkring dagsværdi versus historisk kostpris har vi lavet et særskilt 

interview om. Udover revisorer har vi også interviewet kreditgivere, og vi har indhentet data via 

sekundære kilder investorer og analytikernes holdning. Dette fremkommer først i kapitlets anden 

del. 

 

Vi har udvalgt, jf.  afgrænsningen, følgende emner: 

• Det mest fordelagtige marked  

• Fordelagtig anvendelse af aktivet 

• Aktiver anvendt sammen med andre aktiver 

• Værdiansættelsesmetoder 

• Dagsværdihierarki 

• Inaktive markeder 

• Præsentation 

 

Disse emner relaterer sig til værdiansættelsen af et, eller flere, aktiver til dagsværdi, men vi har un-

der hele processen haft den historiske kostprismetode i tankerne, da det er det bedste alternativ til 

dagsværdimetoden. Af denne grund har vores afsluttende spørgsmål i interviewet altid været, at 

spørge om respondenten ikke synes at historisk kostpris er bedre at anvende, eller hvilke præferen-

cer denne har i forhold til disse to metoder - efter at de er blevet informeret mere om den nye stan-

dard.  
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3.1.2 Respondenterne  
Nedenstående skema viser, hvordan respondenterne er fordelt på anciennitet, revisionsvirksomhed 

samt den gennemsnitlige erhvervserfaring. 

 

Der er i respondentgruppen taget hensyn til fordeling på de forskellige revisionsvirksomheder, såle-

des at resultaterne ikke ville være biased i forhold til ansættelsessted. 

 

Fordeling af revisorerne 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

De har alle valgt at være anonyme, hvilket vi har valgt at respektere. Der er derfor ikke vedlagt et 

kopi af deres svar. 

 

 Næste afsnit i kapitlet vedrører interviewet med de 8 statsautoriserede revisorer omkring det mest 

fordelagtige marked. 

 

3.2 INTERVIEWS MED REGNSKABSEKSPERTER 

3.2.1 Mest fordelagtige marked 
Til dette emne læste vi bilag A op, herefter stillede vi følgende spørgsmål:  

 

Hvilke Fordele/ulemper mener du der ved at anvende det mest fordelagtige marked ved pris-

fastsættelsen? 

Det er en klar fordel, at anvende det mest fordelagtige marked, da det ofte også er virksomhedens 

primære marked, mente alle de adspurgte. Dog mente 12,5 % af de adspurgte, at der kan opstå en 

udfordring i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt hvert enkelt aktiv har flere aktive markeder. 

Denne meget teoretiske diskussion, vil dog være for krævende for virksomhederne. 
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Denne sammenfatning af respondenternes udsagn har været den generelle holdning hos alle 8 re-

spondenter. Her ses, at respondenterne er enige i, at det skal være det mest fordelagtige marked, 

men det kommer samtidig til udtryk, at det til tider kan være krævende at undersøge, om der er an-

dre markeder, som er mere fordelagtige. 

 

Hvilke fordele og ulemper mener du der er ved at kun at tage beslutningstagerens synspunkt i 

betragtning?  

Til dette spørgsmål kom der forskellige holdninger frem. 88,5% af de adspurgte mente, at det er en 

god idé, da det er ledelsen, der ved mest om virksomheden. 12,5% af de 88,5 % mente ligeledes, at 

det måske skal være selskabsspecifikt, da det kan have en stor betydning, da man i visse brancher 

ser på det fra et internt eller eksternt perspektiv. Ledelsen kan i dette tilfælde godt have lidt for me-

get indflydelse ved vurderingen af aktivet, som kan påvirke det retvisende billede, mente 12,5%.  

 

Respondenterne er næsten enige i, at det er en fordel, at det er beslutningstagerens synspunkt, der er 

udgangspunktet, jf. procentsatserne for besvarelserne. Dog er der også en lille risiko for, at ledelsen 

får for meget indflydelse. En af respondenterne mente, at pålideligheden af regnskabsinformationen 

ville lide under en så stor indflydelse.   

 
Hvordan syntes du at virksomheden skal håndtere det at aktiverne ikke skal sælges men kun 

skal vurderes på markedet i forbindelse med regnskabsrapporteringen? 

Respondenterne mente alle, at der ikke vil blive lagt ligeså mange ressourcer i undersøgelsen i for-

hold til, hvis aktivet reelt skulle sælges. De mener, at virksomheden i praksis vil tage udgangspunkt 

det i det primær marked, som virksomheden er aktør på. Den virkelighedstro gengivelse vil derfor i 

praksis lide herunder, såfremt der ikke er fuld overensstemmelse mellem hensigten med aktivet og 

valget af indregningsmetoden. 

 

3.2.2 Fordelagtige anvendelse af aktivet 
Efter oplæsningen af resumeet106 kom vi frem til følgende svar på vore spørgsmål:  

 

Hvad synes du om indholdet? 

                                                 
106 Bilag B 
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Den generelle holdning var, at de ikke mente, at dette adskiller sig fra den nuværende situation. 

Derudover, mente de dog heller ikke, at det er normalt, at man i sine betragtninger ved hver indreg-

ning medtager overvejelser om hvorvidt man vil sælge et aktiv.  

 

Ved anvendelse af eksternt perspektiv vil ledelsens påvirkning af regnskabsinformation blive 

reduceret – er det en fordel eller en ulempe? 

88,5 % af de statsautoriserede revisorer fremhævede, at anvendelsen af et eksternt perspektiv alene i 

forhold til anvendelsesmulighederne er en ulempe, da de sætter store begrænsninger i forhold til de 

øvrigt potentielle anvendelsesmuligheder. Virksomheden vil i de fleste tilfælde gennemgå det fra et 

internt perspektiv omkring mulige udnyttelsesmuligheder i forbindelse med den almindelige styring 

af virksomheden, og rent faktisk foretage et valg herefter i forhold til den faktiske anvendelse. 

 

25 % synes dog, at det er en god idé at anvende det eksterne perspektiv, idet pålideligheden øges og 

muligheden for ledelsens indflydelse på regnskabsinformationen bliver stærkt reduceret. Sidstnævn-

te mindsker selvfølgelig deraf også risikoen for bias og manglende omtanke ved skøn. En enkelt 

mente, at anvendelse af det eksterne perspektiv skulle anvendes som følge af, at udkastet til stan-

darden i øvrigt lagde et eksternt perspektiv, hvorfor det ville give større sammenhæng i standarden, 

hvis man også her anvendte et eksternt perspektiv. Vurderingen bliver samlet set mere objektivt, 

mener 75 % . Men de synes samtidigt, at ledelsen har flere informationer, som er nødvendige. 

 

Vi kan hermed konkludere, at alle er enige i, at der er en chance for at bias reduceres som følge af, 

at der anvendes et eksternt perspektiv ved vurdering af den mest fordelagtige anvendelse af aktivet. 

Dog vil de fleste vurdere, at forholdet ikke bidrager væsentligt til pålideligheden af regnskabsin-

formationen, da størstedelen af de adspurgte ser det som en opvejende fordel, at ledelsen anvender 

den information, som er tilgængelige for dem, og at der dermed anlægges et internt perspektiv. 

 

Hvis man skal indregne til salgsværdi, så skal man også indregne markedsudsving, hvilke ri-

sici ser du heri? 

Revisorerne mener ikke, at det er nemt at indregne til salgsværdi, men heller ikke at alternativet - 

historisk kostpris - er mindre problemfyldt. Dette er dog ikke et argument for, at aktivet skal ind-

regnes til salgsværdi, men mere et argument for, at alternativet ikke er bedre. De mener dog, at hvis 

man indregner markedsudsving, så vil det være besværligt at sammenligne regnskaber over tid. 

Hvorfor de på dette område ikke helt kan følge IASBs tankegang. 

 



100 
 

25 % af respondenterne  fremhævede det samme problem, nemlig at driftsresultatet vil blive sløret 

på grund af de løbende reguleringer over tid.  

 

Her kom vi frem til, at respondenterne mener, at det er for problematisk at indregne markedsud-

sving, men at dette vil medføre, at regnskaberne ikke kan sammenlignes over en længere tidshori-

sont.  

 

Hvis man med et internt perspektiv kan anvende et aktiv mere fordelagtig end andre mar-

kedsdeltager, er det så acceptabelt at indregne denne værdi? Og hvorfor? 

Respondenterne mener, at det vil være meget anderledes end hvad de kender til i dag. De mener helt 

klart, at den ”ekstra” værdi skal indregnes, da det er ledelsen, der kender virksomheden bedst, og 

kan sørge for at indhente alle informationerne inden beslutningen. 

 

”Hvis en virksomhed er bedre til at anvende sine aktiver i forhold til sine konkurrenter, vil den virk-

somhed og dermed dens aktiver være mere værd” 

(Statsautoriserede revisor, 16 års erhvervserfaring) 

 

Her ser vi, at respondenterne mener, at fuldstændigheden af informationerne bedst kan sikres ved at 

anvende det interne perspektiv. Uden det interne perspektiv vil vurdering af i brugsværdien være 

meget vanskeligt. Ved anvendelse af det eksterne perspektiv er det jo ikke muligt at komme frem til 

i brugsværdien, da eksterne perspektiv ikke har ligeså meget kendskab til virksomheden, hvilket 

også er grunden til at respondenterne ikke er så begejstrede for det eksterne perspektiv. 

 

 

3.2.3 Aktiver anvendt sammen med andre aktive107 
Hvis der fandtes alternativ til nuværende anvendelse, som var markant mere fordelagtig, ville 

ledelsen så ikke skulle klassificere aktivet efter den nye hensigt? 

 

50 % af respondenterne kan godt se rationalet i at indregne merværdien, idet det er en udefrakom-

mende 3. part som vurderer aktivet og dets merværdi.  

 

                                                 
107 Bilag C 
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37,5 % af respondenterne mente derimod ikke, at merværdien skal indregnes, da det er hensigten 

med aktivet, der anses som det vigtigste.  

 

”Hvis man har en grund med en produktionsbygning på, der kan bruges til andet og mere rentabelt 

formål, river man jo ikke produktionsbygningen ned udelukkende af den grund. Man skal altså stu-

dere virksomhedens aktiviteter, inden man vil spekulere i merværdien” 

Statsautoriserede revisor, 11 års erhvervserfaring 

 

12,5 % af respondenterne forkastede helt tanken om merværdien, idet de mente, at det vil være en 

overvurdering af aktivet.  

 

Endvidere, mente nogle af respondenterne, at så længe man kan opgøre merværdien nøjagtig, så 

skal man indregne den. Dette er en stor udfordring, idet aktiverne bliver præsenteret særskilt i regn-

skabet, hvorfor en allokering af merværdien vil være stor teknisk udfordring.  

 

Muligheden for indregning af merværdi kan ske i den formueorienteret teori, men i den præstati-

onsorienteret teori vil dette slet ikke være muligt, da merværdien ikke er opnået via faktiske trans-

aktioner. Her vil pålideligheden lide meget, da man ikke kan opgøre merværdien pålideligt. Da der 

ikke er faktiske transaktioner tilstede, vil fuldstændigheden også være tvivlsom.   

 

3.2.4 Værdiansættelsesmetoder108: 
Der er fri valgmulighed ved metodevalg – ledelsen kan selv vurdere, hvad der er mest hen-

sigtsmæssigt. Er dette en fordel eller ulempe? 

Her fik vi to forskellige svar fra respondenterne. Den ene part, der repræsenterede 75 % heraf, men-

te, at det er en mindre god idé. Argumentet var, at hvis en virksomhed fik et bud på et aktiv, så ville 

de måske ikke bruge det, hvis tilbuddet ikke lever helt op til deres forventninger. Det er med andre 

ord risikoen for bias der ”bekymrer” dem. 

 

”En af mine klienter skulle vurdere sine ejendomme i Århus, de fik et bud der var lavere end hvad 

ledelsen havde forventet, derfor valgte ikke og bruge det”   

Statsautoriserede revisor, 16 års erhvervserfaring. 

 

                                                 
108 Bilag D 
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De resterende 25 % af respondenterne mente dog, at ledelsen er dem, der ved mest om virksomhe-

den, hvorfor de også er de bedste til at vurdere, hvad der anses som mest retvisende.  

 

Her ser vi, at det kun er få af revisorerne, der synes, at det er en god idé, at ledelsen vælger værdi-

ansættelsesmetoden. De fleste vurderer dog, at risikoen for bias er for stor.  

 

Der er en risiko for valg af mindst omkostningskrævende metode frem for det mest relevante. 

Hvad er din vurdering af denne risiko? 

25 % af respondenterne mente, at der ikke er en risiko for at vælge en metode, der er omkostnings-

tung, da ledelsen også har et ansvar for at give et retvisende billede. De resterende mente, at ledel-

sen ville være interesseret i at reducere omkostningerne.  

 

”En af mine klienter indenfor rederi branchen er meget presset i likviditet. Ledelsen prioriterer 

omkostningsreduktion frem for alt. I den virksomhed er jeg helt sikker på ledelsen vil gør brug af 

den mindst omkostningskrævende metode.”  

 

Statsautoriserede revisor, 6 års erhvervserfaring 

 

Her erfares det, at revisorerne mener, at frit valg i forhold til hvad der er mest omkostningstungt og 

hvad der ikke er, er af stor betydning. Ledelsen vil formentlig altid være interesseret i at reducere 

omkostningerne. 

 

Der skal i så højt omfang som muligt anvendes observerbare input, og i så lav grad som mu-

ligt anvendes skøn og andre mere uhåndgribelige input. Er dette en fordel eller ulempe? 

Revisorerne var enige i, at observerbare input er mere objektive og nemmere at bekræfte af tredje 

part. Revisorerne vælger altså her den løsning, der understøtter pålideligheden.  

 

En ændring af metode er - jf. standarden - lig med en ændring i et regnskabsmæssigt skøn. 

Der skal derfor indregnes ændringen i værdien på aktivet og ikke oplyses yderligere herom. 

Bør man oplyse om andre forhold? 
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Det er kun 75 % af respondenterne109, der har besvaret ovennævnte spørgsmål, og alle var enige i, at 

det er fornuftigt at fortage metodeskift, hvis det bliver nødvendigt, eksempelvis på grund af nye 

markeder. De mente at ændringerne, bør oplyses i ledelsesberetningen.  

 

Revisorernes holdning viser os, at eksperter er ligeså interesserede i kvalitative egenskabers sam-

menlignelighed, i forhold til de andre interessentgrupper, som eksempelvis kan være investorer eller 

kreditorer.  

 

3.2.5 Dagsværdi hierarki110  
Hvad synes du om dagsværdi hierarki? 

Alle vores respondenter mener, at det er en rigtig god idé, da man som bruger kommer over nogle 

usikkerheder. Ledelsen beskriver, hvor observerbare værdireguleringerne er, og det er godt at angi-

ve det, da det bliver dels mere håndgribeligt og dels mere objektivt, og dermed pålideligt.  

 

Er det en fordel eller ulempe, at ledelsen skal præsentere, hvor høj grad af usikkerhed de 

vurderer inputtet til at være? 

25 % af respondenterne mener, at man skal være omhyggelig med at give for mange informationer 

til regnskabsbrugeren. De resterende 75 % mener derimod, at det er en klar fordel at oplyse usik-

kerheden, som man oplever ved at nævne, hvilke niveau man er på, da dette gør, at regnskabet bli-

ver mere pålideligt.  

 

Som det fremgår af bilaget stillede vi også flere spørgsmål omkring kategorisering indenfor dags-

værdi hierarki. 

 

Hvilke fordele eller ulemper ser du heri? 

87,5 % af de adsprugte mente, at det er brugbar information, at man definerer, hvad der er hen-

holdsvis level 1, 2 eller 3. Dette vil gøre regnskabet mere klart, men der skal bare være skarpere 

retningslinjer for, hvad der hører til hvilke levels, ellers vil det skabe store praktiske problemstillin-

ger.  

 

12,5 % var imod hierarkisk opdeling, da de ikke synes, at det vil gavne problemstillingen. 

 
                                                 
109 De resterende 25 % havde ikke en klar holdning til problematikken.  
110 Bilag E 
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Vil det være relevant, at man i årsrapporten specificerer yderligere i forhold til hvilke data, 

der er blevet kategoriseret i de forskellige kategorier? 

Ja, svarede 87,5 % af respondenterne, som mente, at det klart er relevant for især analytikere. Ana-

lytikeren kan dog have en anden holdning end ledelsen, og dette vil gøre at han kan tage beslutnin-

ger på baggrund af vigtige informative detaljer.  

 

Her ses det igen, at revisorerne har interesse i, at de præsenterede data er pålidelige, og at de mener, 

at det bedst kan bedømmes ud fra de oplysninger, man modtager fra ledelsen.  

 

Regnskabseksperterne blev endvidere hørt i deres holdninger omkring emnet Inaktive markeder111 

 

Hvis man konkluderer, at et marked ikke er aktivt, og hverken faktiske transaktioner eller 

børsnoterede priser antages at udgøre repræsentativ information for dagsværdien for et aktiv 

– Hvad kan man så gøre for at fortage en værdiansættelse? 

Hvis der er transaktioner på markedet, så skal disse transaktioner bruges, men disse transaktioner er 

ofte forceret transaktioner. Dette gør, at der skal tages højde for, at transaktionen ikke er sket under 

normale omstændigheder, og værdiansættelsen bliver derfor stadig udfordrende. Dette vurderes som 

en mulighed og revisorerne mente herudover, at den sidste mulighed må være det sidste level – 

nemlig historisk kostpris. 

 

IASB foreslår som mulig fremgangsmåde, at man foretager undersøgelser og analyser af de 

transaktioner, der finder sted, således at disse kan tilpasses, så de vil kunne måle dagsværdien 

mere nøjagtigt. (salg af aktiver hvis virksomheden er i likviditetskrise) – er det praktisk mu-

ligt?  

75 % af respondenterne synes, at det er et godt forslag IASB er kommet med, men at det er næsten 

umuligt at håndtere i praksis. På et inaktivt marked vil sælgere have en tendens til at være paniske 

og i visse tilfælde vil aktiver blive solgt på grund af virksomhedernes likviditetsbehov. Dette gør, at 

der skal tages højde for at transaktionen ikke er sket under normale omstændigheder, værdiansættel-

sen bliver yderligere udfordrende.   

 

                                                 
111 Bilag F 
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”Det er meget svært i praksis. I 2009 er der kun blevet solgt 2 skibe i Danmark i den størrelse som 

min kunde bruger i rederi branchen. Begge virksomheder der har solgt de 2 skibe er konkurstruet. 

Jeg ved derfor at priserne ikke afspejler virkeligheden 100%.” 

Statsautoriserede revisor, 16 års erhvervserfaring 

 

25 % har erfaret, at det er meget svært i praksis, men at det dog kan lade sig gøre.  

 

Samlet set vurderer respondenterne forslaget til at være godt, hvis der er mulighed for at observere 

normale transaktioner, hvilket de dog finder meget svært i praksis.   

 

IASB har i udkastet til vejledning om måling af dagsværdi ikke fastsat en bestemt metode 

eller fremgangsmåde for, hvorledes der skal foretages tilpasninger til transaktioner – er der et 

behov herfor?  

Til dette spørgsmål svarede alle respondenterne, at der er behov for at konkretisere metoderne, og 

deres forventninger var, at der ville komme flere krav til oplysninger i forbindelse med værdiansæt-

telse, når man er på et inaktivt marked. 

 

Samlet set kan man konkludere, at respondenterne har et behov for konkretisering af, hvordan og 

hvilke handlinger man skal fortage i forbindelse med værdiansættelse på et inaktivt marked. Deres 

forventninger er, at der kommer flere retningslinjer, da de mener, at der er et stort behov for sådan-

ne på markedet.  

 

Respondenterne mente her, at der er behov for mere præcisering, og at IASB skal komme med mere 

input til, hvordan der skal ageres, når markedet er inaktivt. Endvidere mente respondenterne, at hvis 

aktivet ikke er aktivt og transaktionerne ikke er repræsentative, så er den sidste mulighed at anvende 

kostprismetoden.  

 

Synes du, at der er behov for vejledning omkring, hvornår der er et aktivt eller inaktivt mar-

ked? 

Revisorerne synes, at konkretisering af forholdene altid er at foretrække. De synes endvidere, at det 

er endnu bedre, at der kommet en vejledning fra IASB omkring, hvordan man skal vurdere om et 

marked er aktivt eller inaktivt. 75% mener, at vejledningen vil reducere usikkerhederne omkring 

markedets aktivitetsniveau, når markedet vender fra den ene tilstand til den anden. 
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3.2.6 Præsentation 
Udkastet til standarden forslår at man ved metodeskift skal præsenter konsekvenserne heraf. 

Hvad synes du om præsentationen af konsekvenserne ved metodeskift?  

Der var en klar enighed om, at præsentation af metodeskiftet vil bidrage til forøgelsen af pålidelig-

heden. Samtlige respondenter synes, at det er en god idé, og de mener, at man på den måde gør det 

lettere for regnskabslæsere at fortage deres egen vurdering.  

 

Udkastet til standarden forslår endvidere at urealiserede indtægter ved markedsudsving skal præsen-

teres særskilt. 

Hvad er din holdning til, at standarden foreslår, at man skal præsentere urealiserede indtæg-

ter ved markedsudsving særskilt?  

Alle respondenter synes, at dette vil bidrage til sammenligneligheden, og de mener, at dette vil gøre, 

at sammenligneligheden vil blive forbedret over tid.  

 

Det ses her, at respondenterne er store tilhængere af, at der skal præsenteres flere informationer til 

regnskabslæsere, således at de får bedre muligheder for at selv at vurdere informationer og eventu-

elt fortage en anden beregning. 

 

3.2.7 Del konklusion vedrørende spørgsmål c) 
Formålet med afsnit 3.1 var at besvare spørgsmålet c) Er regnskabseksperter enige i vores formod-

ninger om de i spørgsmål b) identificerede fordele og ulemper om udkastet til standard om dags-

værdi, og har de andre synspunkter? 

 

Respondenterne er enige med os i, at det er en fordel, at det er virksomhedens eget perspektiv, der 

anvendes på, hvad der er det mest fordelagtige marked. 

 

De adspurgte er endvidere enige i at, i forbindelse med vurderingen af aktivet på markedet, vil der 

ikke blive lagt lige så mange kræfter i undersøgelsen, i forhold til, hvis aktivet faktisk skulle sælges. 

 

Der var enighed mellem os og respondenterne i, at anvendelse af et eksternt perspektiv er en vigtig 

faktor i forbindelse med forøgelse af pålidelighed ved regnskabsrapportering. Dog er ledelsens vi-

den omkring aktivet og dets anvendelsesmuligheder en endnu vigtigere faktor, og derfor vil det 
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samlet set ikke øge pålideligheden af regnskabsinformationen, at der anvendes et eksternt perspek-

tiv. 

 

Ved anvendelse af værdien ved salg ved måling af den mest fordelagtige anvendelse af aktivet, vil 

sammenligneligheden af regnskabsinformationen over tid blive reduceret, da markedsudsving vil 

sløre virksomhedens resultat for perioden. Regnskabseksperterne er enige med os heri, men de ser 

det ikke som et væsentligt problem, da oplysningerne ofte fremgår af årsrapporten alligevel. Om 

ikke andet var det en ulempe, der var opvejet ved andre fordele end ved anvendelse af dagsværdi 

kontra kostpris. 

 

Regnskabseksperterne er ligeledes enige med os i, at det er acceptabelt, at indregne i brugsværdien, 

selvom værdien overstiger en observerbar markedspris. Det vil være svært, at argumenterer mod 

indregning af i brugs værdien, hvis man kan påvise, at der genereres pengestrømme, der understøt-

ter værdiansættelsen. Samlet set øges relevansen og pålideligheden af den præsenterede informati-

on. 

 

Regnskabseksperterne er meget uenige om, der skal ske indregning af en merværdi ved individuel 

vurdering af aktiver, der anvendes sammen med andre aktiver. Det taler for indregning, at aktivet er 

vurderet af en uafhængig part da dette øger pålideligheden. Det taler imod, at anvendelsen,da de 

mener, at hensigten med anvendelsen af aktivet, og dermed den virkelighedstro gengivelse er vig-

tigst. Vi kan dermed ikke konkludere, at indregningen af merværdien reducerer pålideligheden. 

 

Der var uenighed i mellem os og revisorerne, om hvorvidt der skal foretages en reklassifikation af 

aktivet fra dens nuværende placering til eksempelvis aktiver til salg. Vi mente, at reklassifikationen 

skulle ske såfremt aktiver anvendt sammen med andre aktiver, vurderes til at have en individuelt 

højere værdi af en tredjemand, der ville være i stand til at anvende aktivet mere fordelagtigt. Det 

talte for, at aktivet vurderet ud fra et andet anvendelseskriterium skulle præsenteres ud fra disse 

anderledes præmisser. Det talte imod, at den nuværende anvendelse stadig var, som aktivet var præ-

senteret.Vi kan dermed ikke konkludere, at den virkelighedstro gengivelse, og dermed pålidelighe-

den reduceres. 

 

Regnskabseksperterne mente, at der var en væsentlig risiko for, at ledelsen ville være påvirket af 

bias ved valg af værdiansættelsesmetode, såfremt der er fri valgmulighed. Vi kan dermed konklude-

re, at valgmuligheden reducerer den virkelighedstro gengivelse.  
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Respondenterne vurderer det som en væsentlig risiko, at virksomheden vil fravælge én metode frem 

for en anden, som følge af hvad der er mindst omkostningskrævende. Vi kan hermed konstatere, at 

valgfriheden mellem valg af metoder kan medføre reduceret relevans af regnskabsinformationen. 

 

En stor del af populationen er enige med os i, at anvendelse af observerbart data øger pålidelighe-

den af regnskabsinformationen grundet reduktion i risiko for fejlskøn og bias.  

 

Vi har fået bekræftet af regnskabseksperterne, at en ændring i anvendelsesmåden af en værdiansæt-

telsesmetode er en relevant oplysning, der bør oplyses i ledelsesberetningen. 

 

Regnskabseksperter er enige med os i, at det øger pålideligheden af regnskabet, hvis der indføres en 

level inddeling på opgørelser i forbindelse med dagsværdi, således at usikkerhederne, der er for-

bundet med målingen bliver kategoriseret tydeligt. 

 

Vi har også fået bekræftet af regnskabseksperterne, at ledelsens subjektive vurdering af level indde-

lingen af dagsværdimålingen indbefatter en væsentlig risiko for manglende forsigtighed eller kom-

petence ved skønsudøvelsen. Endvidere, vil der være risiko for bias. Begge reducerer derfor pålide-

ligheden af de præsenterede data. 

 

Respondenterne var i overvejende grad enige med os i, at det er forbundet med de praktiske pro-

blemstillinger at fremskaffe data til at foretage korrektion til transaktioner på et inaktivt marked. Et 

par af regnskabseksperterne fremhæver dog, at ved betydeligt branchekendskab, er det muligt at 

foretage en vurdering af, i hvilket omfang de transaktioner man observerer, er forcerede, og også 

skønne i hvilket omfang de afviger fra en transaktion på markedsvilkår. 

 

De adspurgte bekræfter, at der er et behov for vejledning omkring, hvorledes der skal foretages til-

pasning af transaktioner, således at transaktionerne afspejler transaktioner på normale vilkår. De 

bekræfter endvidere, at der er behov for vejledning omkring markedets aktivitetsniveau. 

 

Regnskabseksperterne er enige med os i at ved skift af værdiansættelsesmetode, skal effekten heraf 

præsenteres. De bekræfter, at pålideligheden af de præsenterede data bliver øget.  Respondenterne 

bekræftede endvidere, at sammenligneligheden over tid og udviklingen muliggøres, og periodeind-

tjeningen på baggrund af driftsaktiviteterne synliggøres ved, at præsentere urealiserede gevinster 

ved markedsudsving særskilt. 
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3.3 PRÆFERENCER FOR VÆRDIANSÆTTELSESMETODER  
Følgende afsnit har til formål at fremhæve de forskellige regnskabseksperters præferencer imellem 

anvendelse af historisk kostprismetoden kontra dagsværdimetoden. Det er tre gruppers holdninger, 

som vil blive fremhævet i kapitlet, nemlig investorer/analytikere, kreditgivere og revisorer.  

 

Interviewet bygger på både primære og sekundære kilder. Kreditgivere og revisorer er blevet inter-

viewet af os, mens investor/analytikers holdning kommer frem via en undersøgelse, som er foreta-

get i forbindelse med en kandidatafhandling på Handelshøjskolen i København. 

 

3.3.1 Interview med kreditgivere 
Der er foretaget interviews med kreditgivere, som er ansat i Totalbanken, BRF kredit og Spar Nord. 

Respondenterne er tidligere revisorer og er uddannet cand.merc.aud. fra henholdsvis Syddansk Uni-

versitet og Handelshøjskolen i København, og de har alle skrevet kandidatafhandling i henholdsvis 

værdiansættelse af større koncerner og værdiansættelse af immaterielle aktiver til dagsværdi. Det er 

derfor vurderet, at de har kompetencerne til at forholde sig til denne diskussion.  

 

Rådgiverne foretager kreditvurdering af danske små og mellemstore virksomheder til dagligt i for-

bindelse med kreditvurdering. Banker er ofte den simple kreditor, der er udsat for størst kreditrisiko, 

da der gerne optages kassekreditter og andre kortfristede lån til indfrielse af øvrige kreditorer. 

 

Rådgiverne oplyser, at de er den gruppe af simple kreditorer, der har et stort behov for at foretage 

både en likviditetsvurdering, samt en værdiansættelse af virksomheden for at vurdere solvensgra-

den. Dette er dog ikke et problem for banker, da de ofte har kapaciteten til at fortage en grundig 

analyse eller værdiansættelse i forbindelse med kreditvurdering. Set i forhold til andre simple kredi-

torer, som eksempelvis ansatte, kunder mv., så har bankerne professionsmæssigt en specialviden, 

der gør, at de er bedre rustet end de øvrig nævnte, til at foretage værdiansættelser, hvorfor vi har 

valgt at fremhæve netop deres holdning.  

 

Efter en kort introduktion til emnet startede interviewet med følgende spørgsmål: 

 

Når der skal foretages en værdiansættelse til vurdering af kreditrisiko, hvad foretrækker I at 

virksomheden anvender af værdiansættelsesmetode? 
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Rådgiverne ville helst have aktiverne værdiansat til dagsværdi, da de mener, at dette er den bedste 

indikator for virksomhedens værdi. De er naturligvis klar over de problemstillinger, der er i forbin-

delse med værdiansættelsen af aktiver til dagsværdi. Respondenterne mente, at virksomheden har 

større viden end dem selv, hvorfor de også er bedre egnet til at vurdere aktivernes værdi. Men når 

der opstår uklarheder, så undersøger de forudsætningerne for de primære poster, der er værdiansat 

til dagsværdi, og anvender eventuelt selv en indkomstbaseret model til at lave benchmarking på det 

anvendte afkastkrav. Afkastkrav fremgår i nogle tilfælde af ledelsesberetningerne, og andre gange 

får de denne oplyst ved henvendelse til virksomhederne.  

 

En af de brancher, hvor der ofte kan opstå uklarheder, er investeringsejendomme. Her har respon-

denterne ofte talt med ledelsen om detaljerne i forbindelse med værdiansættelsen. 

 

Vi fremhævede muligheden for historisk kostprismetoden, men dette var alle interviewede kreditgi-

vere imod. Dette er mere pålideligt, mente de, men i forbindelse med en realistisk kreditvurdering 

skal der ofte tillægges en skønnet merværdi for at få den rigtige solvensratio. Dette kan dog være 

lidt problematisk, når de ikke kender virksomheden lige så godt som ledelsen, mente de adspurgte.  

 

Samlet set mener respondenterne, at det er mest fordelagtigt, at ledelsen anvender dagsværdimeto-

den. 

 

3.3.2 Investor og analytikere 
Der er ikke fortaget direkte interviews med disse to ovennævnte grupper, men der er udarbejdet en 

kandidatafhandling på Handelshøjskolen i København, som behandler emnet112.  

 

Interessenter har ofte forskellige formål og dermed forskellige præferencer i forbindelse med for 

eksempel behandling af regnskabsinformationer. Investorerne vil ofte være interesserede i, at allo-

kere deres ressourcer (kapital) et sted med gode muligheder for afkast, og analytikernes arbejde er, 

at komme med anbefalinger til investorer.  

 

Investorer og analytikere er ofte akademikere med høje kompetencer indenfor økonomi, hvorfor vi 

har valgt at anvende denne afhandlings konklusioner og fremhæve de to gruppers præferencer. Re-

                                                 
112 Wagner og Østrup, kandidatafhandling, Fair Value Accounting, 2009. 
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spondenterne i denne afhandling værdiansætter aktiver i forskellige brancher, nedenstående viser 

hvilke brancher respondenterne foretager værdiansættelser i: 

 

Typer af brancher hvor respondenterne værdiansætter aktiver i.

 

Kilde: Wagner og Østrup, kandidatafhandling, Fair Value Accounting 

 

Respondenterne beskæftiger sig ligeledes indenfor forskellige professioner når de fortager værdian-

sættelser, følgende viser deres fordeling i branchen: 

 

Respondenternes arbejdsmæssige profiler

 

Kilde: Wagner og Østrup, kandidatafhandling, Fair Value Accounting 
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Forfatterne til den omtalte afhandling har stillet nogenlunde de samme spørgsmål til analytikere og 

investorer, og er kommet frem til følgende konklusion: 

 

Analytikere og investorer foretrækker overordnet set dagsværdimetoden. Men de har forskellige 

præferencer til de forskellige respektive regnskabsposter. Respondenterne har under interviewet 

givet udtryk for, at de foretrækker historisk kostprismetoden til at måle de større driftsrelaterede 

poster såsom materielle og immaterielle anlægsaktiver, mens de derimod foretrækker dagsværdime-

toden i forbindelse med regnskabets finansieringsrelaterede poster.   

 

Respondenterne foretrækker dagsværdimetoden, da den giver den mest relevante information, som 

omtalt tidligere i denne afhandling. Men dette kan kun ske såfremt, der eksisterer et aktivt marked 

for virksomhedens aktiver, og så længe dette ikke er eksisterende, ser de hellere at virksomhederne 

anvender historisk kostprismetoden.  

 

Det der taler for valget af historik kostpris hos respondenterne er, at metoden er mere pålidelig, da 

indregningen kun sker på baggrund af faktiske transaktioner. Metoden har ikke en følsomhed over-

for, hvor aktivt markedet er for den pågældende virksomheds aktivet.  

 

Det, der taler for dagsværdimetoden, er at den giver den mest relevante information for aktiver og 

forpligtelsers værdi. Det kræver dog, at der eksisterer aktive markeder for virksomhedens aktiver og 

forpligtelser. Analytikere og investorer har ofte brug for at kende ledelsens forventninger til fremti-

den, og dette kommer frem i forbindelse med de forskellige inputs til værdiansættelsesmodellerne, 

hvorfor de igen foretrækker dagsværdimetoden. 

 

Samlet set er analytikerne og investorerne ligeledes interesseret i dagsværdimetoden, da den er mest 

relevant i forhold til at give mest beslutningsnyttig regnskabsinformation. Dette skal dog ikke ske 

på bekostning af pålideligheden af regnskabsinformationen. Det fremhæves ligesom tidligere 

nævnt, at historisk kostpris er den mest pålidelige af de to metoder. Respondenterne fremhæver li-

geledes, at man skal fokusere på, om der eksisterer et aktivt eller inaktivt marked, da dagsværdime-

toden under inaktive markeder er endnu mere udfordrende, hvorimod historisk kostprismetoden er 

indifferent under et inaktivt marked.  



113 
 

3.3.3 Regnskabsspecialister (Revisorer) 
Regnskabsspecialisterne er alle statsautoriserede revisorer og har været i branchen mellem 9-20 år. 

De arbejder alle i et revisionsfirma og reviderer regnskaber for virksomheder fra SMV markedet til 

virksomheder i C20 indekset.  

 

Revisorerne er også en af de interessentgrupper til regnskaber, da de er med til at varetage kredito-

rernes interesser. De er måske ikke ligeså store interessenter som banker, analytikere og investorer, 

men de har større interesse i, at regnskabets indhold er pålideligt og korrekt. Selve valget af reviso-

rerne skyldes, at de repræsenterer alle interessentgrupper113 og er regnskabseksperter.  

 

Har du nogen umiddelbare præferencer i mellem historisk kostpris eller dagsværdi? 

 

Her svarede 25%,, at de helst vil have historisk kostpris, da de mener, at det er mere pålideligt. 

75% mener derimod, at de fortrækker dagsværdimetoden frem for historisk kostpris. Dette viser, at 

revisorerne har de samme præferencer som de to øvrige stakeholders.   

 

Ser du nogen problemer i, at man blander metoder sammen – altså at man anvender dags-

værdi på noget – historisk kostpris på noget andet? 

 

Her mente 75 %, at forskellige indregningsprincipper er nødvendige. Det giver ingen mening, at 

indregne værdipapirer til historisk kostpris, fordi man skal følge ét princip. 

 

25 % mente, at man ikke skal blande indregningsprincipper. De vil hellere have, at der er en ensar-

tethed over indregningsmetoderne i et regnskab.  

 

Hvis man skulle tage et valg i mellem nedenstående to punkter, hvad vil du vælge? 

 

• Man indregner til historisk kostpris suppeleret med ledelsesberetninger 

• Man indregner til dagsværdi – for at præsentere samlet værdi af virksomheden 

 

Her mente 25 %, at de hellere vil have historisk kostpris, idet dagsværdi uden uddybende specifika-

tion vil være meget subjektivt, og dermed upålideligt.  

                                                 
113 Revisorerne er ifølge revisorloven samfundets tillidsrepræsentanter.  
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De resterende 75 % mente, at relevansen ved regnskabet ville forsvinde, hvis man værdiansatte 

virksomheden til kostpris. Det er bedre at indregne til dagsværdi, så er egenkapitalens værdi tættere 

på virkeligheden.  

 

3.3.4 Delkonklusion vedrørende spørgsmål d) 
Formålet med afsnit 3.2 er, at besvare spørgsmål d) Hvilken måleattribut, historisk kostpris eller 

dagsværdi, har stakeholders præference for og hvorfor? 

 

Det kan konkluderes, at alle tre grupper overordnet set foretrækker dagsværdimetoden. Bankerne 

synes ikke at indregning efter historisk kostprismetoden afspejler den aktuelle værdi, hvorfor den 

ikke kan bruges i forbindelse med kredit- eller likviditetsvurdering. Det kan herfra konkluderes, at 

de kreditgivere synes, at det er nødvendigt, at IASB fokuserer på dagsværdimåling, da de foretræk-

ker dagsværdimetoden.  

 

Analytikere og investorer har en lidt anderledes tilgang til problematikken. Overordnet set,  fore-

trækker de også dagsværdimetoden, hvis man skulle vælge at følge den ene eller den anden. Analy-

tikere synes, at man skal skelne imellem driftsrelaterede poster og finansielle poster. Det kan kon-

kluderes, at de fortrækker historisk kostpris på driftsrelaterede poster, hvorimod de fortrækker 

dagsværdimetoden til finansielle poster.  

 

Revisorerne vil ligeledes også aflægge regnskaber efter dagsværdimetoden. Revisorerne synes lige-

som analytikere og investorer, at finansielle poster skal indregnes til dagsværdi, hvor det ved an-

vendelsen historisk kostpris ikke er muligt at blande metoderne sammen. 

 

Endeligt kan det konkluderes, at dagsværdimetoden er den mest populære metode blandt de to, lige-

som det derfor overordnet kan ræsonneres, at markedet helst vil se regnskaber, der er aflagt efter 

dagsværdimetoden. De tre forskellige stakeholders ønsker ligeledes, at præsentationen af dagsvær-

dimålinger bliver forbedret og mere pålideligt. 
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4. Konklusion 
4.1 HVAD RESULTATERNE AF ANALYSEN KAN ANVENDES PÅ 
Undersøgelsen er foretaget i en dansk kontekst hvorfor der er en risiko for at den ikke kan generali-

seres til en international kontekst. Respondenterne har alle dansk baggrund, og selvom der anvendes 

en internationale regnskabsmæssige begrebsramme, vil der i et eller andet omfang være en vis kon-

sensus mellem hvordan tingene skal forstås, og hvad der bør være ”best-practise”. 

 
IASB og FASB anerkender at der er konvergens issues imellem de regioner som de rerpæsenterer, 

hvorfor konvergens netop er et fokusområde, også i forbindelse med udarbejdelsen af standarden 

om dagsværdimåling. Historisk kontekst, traditioner og kultur fra forskellige regioner vil have en 

væsentlig påvirkning af præferencer for regnskabsinformation. 

 

Dette kommer sig specielt til udtryk ved behovet for omfanget af regulering og vejledning. I for-

skellige regioner er der vekslende omfang af præferencer for enten principbaseret eller regelbaseret 

vejledning. 

 

Regnskabsudarbejder befinder sig i dansk kontekst. Deres kendskab til regnskabsbrugers behov og 

præferencer, vil derfor påvirke deres valg for regnskabsaflæggelse. De respondenter som vi har in-

terviewet repræsenterer de danske regnskabsbrugere. De præferencer og behov der findes i denne 

danske kontekst vil derfor påvirke besvarelsen ved deltagelse i vores interview. 

 

Vi anser de anvendte metoder i undersøgelsen til at være valide, da disse metoder tidligere er blevet 

anvendt indenfor regnskabsforskning.  

 

Validiteten af resultaterne kan nemt blive påvirket i de undersøgelsesmetoder vi har anvendt. Resul-

taterne af vores interviews vil formentlig være anderledes, hvis vi havde udvidet antallet af respon-

denter.   

 

Havde vi havde fortaget flere dybdegående interviews med de enkelte respondenter, ville resultater-

ne gives vis også være anderledes. Dette skyldes at respondenterne i forbindelse med interviewet 

ikke havde dybdegående kendskab til standarden forud for interviewet. Havde de haft detaljeret 

viden om standarden ville deres svar blive mere nuanceret og velovervejet. 
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Som følge af det begrænsede antal respondenter og deres forudgående kendskab til standarden og 

dennes indhold, kan svarene ikke anvendes til at give indblik i respondenternes holdning til disse, 

men kun give et fingerpeg om den generelle holdning og forventninger til standarden. 

 

Der er i forbindelse med undersøgelsen ikke taget hensyn til, om respondentgruppen er repræsenta-

tiv i forhold til den totale population. Der er forsøgt at finde et udsnit af regnskabseksperter, der har 

erfaring i med værdiansættelse af aktiver.  

 

Vi mener de resultater der er fremkommet er pålidelige da respondenterne er uafhængige og har 

kompetencerne til at udtale sig om emnet.  

 

I forbindelse med interviewene er det forsøgt at åbne op for en dialog med respondenterne for at 

undgå at respondenterne bliver spurgt direkte om vores identificerede fordele og ulemper, således at 

de selv kunne bidrage med deres egne tanker på områderne. Dette har dog været udfordrende at 

holde igennem hele interviewet, da vi også har haft en interesse i at få svar på de problemstillinger 

som vi i forvejen havde udvalgt. Resultaterne af interviews viste dog at respondenterne ikke altid 

har været enige med os, hvorfor vi mener dette er et argument for at de ikke er blevet påvirket af os 

i overvejende grad. Det kan hermed konkluderes at resultaterne fra interviewene har et reliabili-

tetsniveau som er egnet til basering af konklusioner. 

 

4.2 KONKLUSION PÅ PROBLEMFORMULERINGEN 
Ved gennemgangen af de 2 regnskabsparadigmer præstationsorienteret regnskabsteori og formue-

orienterede regnskabsteori, blev det identificeret, at førstnævnte lægger mere vægt på resultatopgø-

relsen, mens den anden lægger mere vægt på balancen, hvorfor paradigmerne har forskellige regn-

skabsmæssige mål – nemlig enten totalindkomst eller indtjeningsevnen.  

 

Den formueorienterede regnskabsteori tager udgangspunkt i dagsværdier som måleattribut, og der 

bliver foretaget værdiregulering løbende, således at aktiverne afspejler den aktuelle værdi 

 

Det kom frem, at dagsværdimetoden er mest relevant for beslutningstagerne, da der løbende bliver 

fortaget måling af værdierne i regnskabet, og informationen er mere fremadrettet og aktuel. 

 
Historisk kostprismetoden er den mest pålidelige, da der kun foretages indregning når værdier afta-

lemæssigt realiseres. Dagsværdimetoden indregner løbende værdistigninger eller -fald i regnskabet 
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ud fra mere eller mindre subjektive vurderinger, der aftalemæssigt er urealiseret, hvorfor det medfø-

re at regnskabet er mindre pålideligt.  

 

Teoretisk set giver dagsværdimetoden den mest beslutningsnyttige information til for regnskabs-

bruger, under forudsætning af, at dagsværdierne er målt rimelig troværdigt. 

 
Resultatet af præferenceundersøgelsen viser at både kreditinstitutterne, analytikere og investorer, og 

revisorer har præference for dagsværdi som måleattribut. 

 

Kreditgiverne mener at ledelsen er i besiddelse af mest information om virksomheden, hvorfor de 

bør anvende og afspejle denne viden i regnskabet. Vurderes der høj usikkerhed forbundet med visse 

regnskabsposter og pålideligheden ønskes øget, vil erhvervsrådgiverne tage initiativ til egen vurde-

ring, herunder benchmarking. 

 

Analytikere og investorer foretrækker fremtrædende dagsværdimetoden som målemetode, men har 

forskellige præferencer i forhold til de forskellige regnskabsposter. Historisk kostprismetoden fore-

trækkes til at måle de driftsrelaterede poster, såsom materielle og immaterielle anlægsaktiver. 

Dagsværdimetoden foretrækkes i forbindelse med regnskabets finansieringsrelaterede poster.   

 

Revisorernes professionelle vurdering er, at det er mest relevant at anvende dagsværdimetoden som 

målemetode, og at denne derfor giver regnskabsbruger den mest beslutningsdygtige regnskabsin-

formation. 

 

Det er derfor både teoretisk og empirisk set, at det formueorienterede regnskabsparadigme der bør 

være det foretrukne alternativ. 

 

Det kan konkluderes, at den primære årsag til valget falder på det formueorienterede paradigme er 

grundet den øgede relevans af regnskabsinformationen 

 

Endvidere kan det konkluderes, regnskabsinformationen betragtes som mindre pålidelig ved det 

anvendelse af dagsværdimetoden, end ved anvendelse af historisk kostprismetoden. 

 

Vi har ved den teoretiske analyse fundet frem til, at udkastet til den nye standard om dagsværdimå-

ling, i høj grad har fokus på, hvorledes pålideligheden af dagsværdimålinger kan forbedres.  IASB 
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har derfor det rette fokus for at forbedre informationsværdien, således at det formueorienterede pa-

radigme bliver at foretrække frem for det præstationsorienterede paradigme. 

 

IASB øger pålideligheden af dagværdimålinger igennem primært to fokusområder; observerbarhed 

og præsentation.  

 

Ved at øge observerbarheden af dagsværdimålingerne, gøres regnskabsinformationen mere neutral 

og fremstår som en mere eksternt konstaterbar begivenhed. Herved nærmes man en måling der er 

repræsentativ for en faktisk realiserbar værdi. Øget observerbarhed understøtter en virkelighedstro 

gengivelse af aktivets værdi. 

 

Pålideligheden af dagsværdimålingerne øges endvidere ved at præsentere mere information. Præ-

sentation af oplysninger skal reducere den opfattede usikkerhed ved dagsværdimålingerne. Usik-

kerheden reduceres ved at regnskabsbrugerne får et bredere grundlag til vurdering af hvor fornufti-

ge valg ledelsen har taget ved målingen af dagsværdien. Grundlaget til vurdering af den virkelig-

hedstro gengivelse forbedres ved at præsentere informationen ledelsen har anvendt ved målingen af 

dagsværdien. 

 

IASB’s fokus på at øge pålideligheden af regnskabsinformationen har den utilregnede konsekvens, 

at det ikke konsekvent medfører den mest relevante regnskabsinformation.  

 

Nogle valg medfører, at også pålideligheden af regnskabsinformationen samlet set reduceres, da 

observerbarhed prioriteres på bekostning af den virkelighedstro gengivelse. Den virkelighedstro 

gengivelse forsøges dog i visse tilfælde bevaret igennem øget præsentation. 

 

Vi har ved interview med regnskabseksperter fået bekræftet vores resultater ved den teoretiske gen-

nemgang. Regnskabseksperterne er enige med os i, at standarden vil øge pålideligheden af regn-

skabsinformationen, men at der i nogle tilfælde kunne vælges et mere relevant alternativ i forhold til 

vedtagelserne i udkastet. 

 

Til vores overordnede spørgsmål, om regnskabsaflægger bør vælge det formueorienterede paradig-

me frem for det præstationsorienterede paradigme, hvis udkastet til ny IFRS fra IASB vedtages i sin 

nuværende form, kan vi derfor delvist svare ja. 
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Regnskabsaflægger som har danske regnskabsbrugere som målgruppe, vil bidrage med den mest 

beslutningsrelevante information, såfremt de vælger at anvende det formueorienterede paradigme, 

og bruger retningslinierne i udkastet til standarden om dagsværdimåling. 

 

Det formue orienterede paradigme er det mest efterspurgte og relevante alternativ.  

 

Vi anbefaler dog, at der i høj grad bør tages hensyn til de faktiske omstændigheder. Der bør kom-

penseres i forhold til både relevans og den virkelighedstro gengivelse, hvor der i udkastet til stan-

darden er valgt alternativer hvor observerbarhed opprioriteres på bekostning heraf.  

 

4.3 PERSPEKTIVERENDE DEL AF KONKLUSIONEN 
En væsentlig del af fair value accounting debatten hander i dag om hvorvidt det foremueorienterede 

paradgime og dagsværdimålinger har været en af de faktorer som har medvirket til den nuværende 

finansielle krise. 

 

Det amerikanske børstilsyn SEC har i december 2008 offentliggjort en rapport med formålet at vur-

dere om der er behov for en generel suspendering af dagsværdier som værdiansættelsesmetode. 

Konklusionen på rapporten blev at der ikke er behov for en så drastisk beslutning. Tilsynet ønsker 

anvendelse af dagsværdier skal forbedres, og tilsynet er endvidere kommet frem til, at det ikke er 

dagsværdimålinger der er den egentlige årsag til finanskrisen. Ydermere mener SEC at en suspende-

ring formentlig vil fjerne investorernes tillid til regnskabsinformationen. 

 

Det kan forventes at der stadig vil være fokus på om fair value accounting i fremtiden vil kunne 

medvirke til bobler i verdensøkonomien, og om man om muligt kan imødekomme de effekter som 

dagsværdimålinger muligvis kan have. 

 

Det er vigtigt at man i opgangs tider er opmærksom på at man befinder sig i opgangs tider. Man 

skal i de anvendte modeller til måling af dagsværdi tage højde for at det data man anvender, ikke er 

repræsentativt i forhold til et ”normal år” / ”gennemsnits år” for den tidsperiode man anvender som 

datagrundlag, i forhold til den tidshorisont aktivets værdi skal afspejle. Måske ville det også være 

relevant at oplyse om hvilken tidshorisont man anvender pr. postniveau, både i forhold til data-

grundlaget der indgår i målingen, men også i forhold til aktivet anvendelseshorisont for virksomhe-

den. 
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På kort sigt er det ikke nødvendigt at tage højde for konjunktursvingninger i markedsværdier som 

ligger langt ude i fremtiden, som eksempelvis råvarer eller andet der afsættes inden for den nærme-

ste fremtid, hvorimod ejendomme som holdes i 30-50 år i høj grad bør afspejle i hvilket omfang det 

anvendte datagrundlag er påvirket af lokale høj og lav punkter. 

 

Lavkonjunktur medfører i større grad inaktive markeder, hvilket medfører, at der i større grad bliver 

behov for anvendelse af indkomstbaserede modeller, frem for rent markedsbaserede modeller til 

måling af dagsværdien. Dette reducerer verificerbarheden af dagsværdimålinger, hvorfor det måske 

kan forventes, at regnskabsbrugere totalt set vil efterspørge målinger med højere verificerbarhed, da 

de oplever denne som dalende generelt.  

 

Den større iboende risiko for going koncern issues i lavkonjunktur, kan ligeledes tænkes at være 

med til at skabe et større behov for sikkerhed i de data der præsenteres, en sikkerhed der måske let-

tere opleves, såfremt der kan indhentes en neutral validering af en dagsværdi.   

 

Øjebliksbilledet af vores undersøgelse, kan derfor tænkes at skifte som følge af konstatering af flere 

fejlvurderinger i forbindelse med rapportering med anvendelse af dagsværdimetoden.  

 

Man kan også forestille sig, at IASB’s og FASB’s fokus på netop verificerbarhed af dagsværdimå-

linger, er et resultat af den forhånd værende finansielle krise, imens at de har udarbejdet udkastet til 

standarden om dagsværdimåling. Opprioriteringen af verificerbarhed frem for den troværdige præ-

sentation, vil derfor kunne tænkes at være en hensyntagen til regnskabsbrugernes præferencer, frem 

for deres fundamentale behov for beslutningsdygtig information. 

 

I dette perspektiv kan man forestille sig, at udkastet til standarden om dagsværdimåling ikke får et 

langt liv, før der er behov for en tilpasning i forhold både de fundamentale behov for beslutnings-

dygtig information, samt et nyt og omskifteligt udtryk for præference hos de regnskabsbrugere som 

regnskabsreguleringen tilgodeser. 
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5. Executive Summary 
 
The main concern of the Thesis is to discuss if the reporting entity should elect the asset-oriented 

paradigm rather than the performance-oriented paradigm if the draft IFRS from IASB is adopted in 

its present form. 

 

The use of fair value measurements are a relevant topic within the accounting industry. Experts in 

the area believe that the most appropriate method for presentation of assets and liabilities and mea-

surement hereof is the fair value method or historic cost price method. However, there are material 

differences between the two methods of measurement. 

 

The theories are described in the Thesis and advantages and disadvantages have been identified in 

relation to the qualitative characteristics of financial information. In our review of the two account-

ing paradigms, performance-oriented accounting theory with historic cost price as recognition me-

thod and asset-oriented accounting theory with fair value method as method of measurement, it was 

identified that the former has more focus on the income statement while the latter has more focus on 

the balance sheet, and that the accounting objectives therefore are different – namely either total 

income or earnings capacity.  

It appeared that the fair value method is the most relevant method for the decision makers as the 

assets in the financial statements are measured regularly, and the information is more forward-

looking and relevant. The historic cost price method is the most reliable method because assets are 

recognized when the asset is exchanged in an actual transaction between market participants. 

The fair value method recognizes currently increases or decreases in value in the financial state-

ments, based on more or less subjective assessments, since the asset has not been exchanged in an 

actual transaction, and it will therefore lead to less reliable financial statements.  

In order to deal with the above issue of the fair value measurements, the international accounting 

board IASB has prepared a draft standard for the purpose of specifying the definition of fair value 

and attaching guidelines hereto, and to improve information about assets and liabilities measured at 

fair value. 

 

The draft standard has been reviewed for the purpose of looking at its content and to establish 

whether the standard contribute to making useful accounting information for making economic 

decisions. Whether this is the case, has been illustrated by identifying and assessing the advantages 
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and disadvantages of the content in relation to the qualitative characteristics of the financial infor-

mation. 

 

We have identified that the draft standard for fair value measurement to a high degree has focus on 

how the reliability of fair value measurements can be enhanced.  

IASB increases the reliability of fair value measurements through primarily two focus areas; obser-

vability and presentation. By increasing the observability of the fair value measurements, the finan-

cial information is made more neutral and come across as an event that is more externally ascertain-

able.  

The reliability of the fair value measurements is increased by presenting more information. The 

presentation of information should reduce the uncertainty attached to fair value measurements. The 

uncertainty is reduced by giving the users of the financial statements a broader basis for assessing 

the prudence of the assessments made by management in the measurement of the fair value. 

Interviews with accounting experts have confirmed the results of the theoretical review. The ac-

counting experts agree that the standard will increase the reliability of the financial information, but 

that in some cases a more relevant alternative could be used in relation to the decisions in the draft.  

Therefore, the overall question whether the reporting entity should use the asset-oriented paradigm 

rather than the performance-oriented paradigm, if the draft new IFRS from IASB is adopted in its 

present form, we can partially answer Yes, as there is still room for improvement. 
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Bilag A 
 
Mest fordelagtige marked 

 

Udkastet til standarten forslår, at der ved måling af dagsværdi, antages at transaktionen der repræ-

senteres, sker ved at aktivet sælges på det mest fordelagtige marked, som virksomheden har adgang 

til. Det mest fordelagtige marked er det marked, hvor virksomheden vil modtagne det højeste beløb,  

 

Det mest fordelagtige marked skal ses ud fra virksomhedens eget perspektiv, og det forventes derfor 

ikke, at der skal foretages udtømmende gennemgang af alle mulige markeder som virksomheden 

kunne tænkes, at være mulig aktør på. Det marked som virksomheden normalt ville anvende, anta-

ges at være det mest fordelagtige marked. 

 

Hvis der ikke er tegn på det modsatte, kan det endvidere antages, at det mest fordelagtige marked, 

er lig det primære marked for aktivet. 

 

Hvilke Fordele/ulemper mener du der ved at anvende det mest fordelagtige marked ved prisfastsæt-

telsen? 

 

Hvilke fordele og ulemper mener du der er ved at kun at tage beslutningstagerens synspunkt i be-

tragtning?  

 

Hvordan syntes du at virksomheden skal håndtere det at aktiverne ikke skal sælges men kun skal 

vurderes på markedet i forbindelse med regnskabsrapporteringen? 
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Bilag B 
 
Fordelagtig anvendelse af aktivet 

 

Ved måling af dagsværdi antages det, at der sker en udveksling af aktivet mellem to uafhængige 

parter på opgørelsestidspunktet, og altså at der sker en faktisk transaktion på normale vilkår. 

 

I udkastet til standarden er en af præmisserne ved måling af dagsværdi, at man ved måling skal an-

tage, at deltagerne på det mest fordelagtige marked vil anvende aktivet på den mest fordelagtige 

måde. 

 

Den mest fordelagtige måde hvorved en markedsdeltager kan anvende et aktiv er enten ved,  

at genere økonomisk overskud ved bruge af aktivet, eller 

Ved salg af aktivet til en anden markedsdeltager.  

Vurderes det mest fordelagtigt at sælge til en anden markedsdeltager, antages den anden markeds-

deltager at gøre tilsvarende overvejelser som den første markedsdeltager. 

Herved sikres, at aktivet måles til den maksimale værdi.  

 

Den mest fordelagtige anvendelse af aktivet skal ses ud fra markedsdeltagernes vinkel, og dermed 

et eksternt perspektiv. Dette er gældende, uanset om virksomheden har til hensigt, at anvende akti-

vet til et andet formål selv.  

 

Hvad synes du om indholdet? 

 

Ved anvendelse af eksternt perspektiv vil ledelsens påvirkning af regnskabsinformation blive redu-

ceret – er det en fordel eller en ulempe? 

 

Hvis man skal indregne til salgsværdi, så skal man også indregne markedsudsving, hvilke risici ser 

du heri? 

 

Hvis man med et internt perspektiv kan anvende et aktiv mere fordelagtig end andre markedsdelta-

ger, er det så acceptabelt at indregne denne værdi? Og hvorfor? 
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Bilag C 
 
Aktiver anvendt sammen med andre aktiver 

 

Anvendes et aktiv sammen med andre aktiver, kan det forekomme, at aktivet individuelt set, ikke 

anvendes på den mest fordelagtige måde.  

 

Værdien af aktivet anvendt på den mest fordelagtige måde, vil teoretisk set kunne opdeles i to dele:  

I brugs værdien af aktivet, opgjort i forhold til den nuværende anvendelse af aktivet. 

Merværdien af aktivet, opgjort som forskellen mellem dagsværdien af aktivet ved den mest fordel-

agtige anvendelse og i brugs værdien. 

 

Udkastet til standarten forslår, at merværdien indregnes og måles sammen med det aktiv merværdi-

en relaterer sig til. 

 

Hvis der fandtes et alternativ til nuværende anvendelse som var markant mere fordelagtigt, ville 

ledelsen så ikke skulle klassificere aktivet efter den nye hensigt?  
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Bilag D 
 
Værdiansættelsesmetoder 

 

Udkastet til standarten forslår, at der ved måling af dagsværdi, anvendes en af de tre metoder: 

Markedsværdimetode 

Indkomstmetode 

Kostmetode 

 

Standarden har ikke rangeret værdiansættelsesmetoderne efter præference for hvilken metode der 

normativt er at foretrække frem for en anden.  

 

Valg af metode afgøres i stedet gøres ud fra, at virksomhed skal anvende den værdiansættelsesme-

tode, der er mest hensigtsmæssige efter omstændighederne, og for hvilken der foreligger tilstrække-

lige data til at måle dagsværdien af aktivet. 

 

Der er fri valgmulighed ved metodevalg – ledelsen kan selv vurdere, hvad der er mest hensigtsmæs-

sigt. Er dette en fordel eller ulempe? 

 

Der er en risiko for valg af mindst omkostningskrævende metode frem for det mest relevante. Hvad 

er din vurdering af denne risiko? 

 

Der skal i så højt omfang som muligt anvendes observerbare input, og i så lav grad som muligt an-

vendes skøn og andre mere uhåndgribelige input. Er dette en fordel eller ulempe? 

 

Anvendelsen af værdiansættelsesmetoder til måling dagsværdien for et aktiv, skal som udgangs-

punkt være konsekvent. Hvis ledelsen vurdere det hensigtsmæssigt som følge af fx nye markeder 

for det pågældende aktiv bryder frem. 

 

En ændring af metode er - jf. standarden - lig med en ændring i et regnskabsmæssigt skøn. Der skal 

derfor indregnes ændringen i værdien på aktivet og ikke oplyses yderligere herom. Bør man oplyse 

om andre forhold? 
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Bilag E 
 

Hierarki 

 

Det anvendte input til fastlæggelse af dagsværdi skal opdeles og prioriteres i et hierarki med tre 

niveauer.  

Niveauerne rangeres efter hvor observerbare inputtet er. 

 

Den højeste prioritering – level 1 - gives til ukorrigerede børsnoterede priser, på aktive markeder, 

for identiske aktiver 

 

Level 2 – gives til data som er observerbare, men ikke børsnoterede priser. (Fx m2-priser for byg-

ninger)  

 

Den laveste prioritering gives til uobserverbare input (Level 3). (fx indtrufne begivenheder efter 

børsen lukker, som vil påvirke den ukorrigerede børspris) 

 

Hvilke fordele eller ulemper ser du heri? 

 

Er det en fordel eller ulempe, at ledelsen skal præsentere, hvor høj grad af usikkerhed de vurderer 

inputtet til at være? 

 

I nogle tilfælde, vil det anvendte input til måling af dagsværdien af et aktiv, være kategoriseret for-

skelligt i dagsværdi hierarkiet. 

Den samlede dagsværdimåling skal kategoriseres ud fra den laveste kategorisering som det anvend-

te input er blevet prioriteret, såfremt det anvendte input vurderes væsentligt. 

Vurderingen af om et input er væsentligt for helhedsvurdering af værdiansættelsen kræver vurde-

ring af de konkrete omstændigheder for det pågældende aktiv. 

 

Hvilke fordele eller ulemper ser du heri? 

 

Vil det være relevant, at man i årsrapporten specificerer yderligere i forhold til hvilke data, der er 

blevet kategoriseret i de forskellige kategorier? 
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Bilag F 
 
Inaktive markeder 

 

Hvis man konkluderer, at et marked ikke er aktivt, og hverken faktiske transaktioner eller børsnote-

rede priser antages, at udgøre repræsentativ information for dagsværdien for et aktiv – hvad kan 

man så gøre for at foretage en værdiansættelse?  

 

IASB foreslår som mulig fremgangsmåde, at man foretager undersøgelse og analyse af de transakti-

oner der finder sted, således at disse kan tilpasses, så de vil kunne måle dagsværdien mere nøjagtigt. 

(salg af aktiver hvis virksomhed er i likviditetskrise) – er det praktisk muligt? 

 

IASB har i udkastet til vejledning om måling af dagsværdi ikke fastsat en bestemt metode eller 

fremgangsmåde for hvorledes der skal foretages tilpasninger til transaktioner – er der et behov her-

for? 
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